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ПРЕДГОВОР 

По утвърдена вече традиция, непосредствено след честването на светлия 
празник на българската писменост и култура, се провежда Националната 
научна конференция „Образованието и изследванията в информационното 
общество”. Нейни съорганизатори са Асоциация „Развитие на 
информационното общество”, Институтът по математика и информатика при 
БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. 

Идеята за провеждане на конференция, ориентирана към проблеми на 
информационното общество с участие на представители на академичната и 
университетската наука, средното и начално образование, културата, бизнеса 
и от други обществени сфери, принадлежи на нашия учител проф. Петър 
Бърнев. 

Настоящата, вече осма поред конференция, се отличава от предишните 
свои издания по две обстоятелства. Първото – тази година се навършват 80 
години от рождението на проф. Бърнев и 5 години от неговата 
преждевременна кончина. Второто – промяна на наименованието на 
конференцията (с добавяне към „образование“ на „изследвания“). Иначе 
казано, конференцията е първият по хронология от научните форуми през 
2015 г., посветени на проф. Бърнев, и с удовлетворение отбелязваме 
развитието и обогатяването на нейната тематика. 

Конференцията отново събра на едно място представители на различни 
обществени сфери за обсъждане на научни резултати и добри практики, 
споделяне на опит, мнения и идеи относно образованието и изследванията в 
информационното общество. 

В двудневната програма на Конференцията са включени повече от  
тридесет доклада. Докладите са разпределени в четири секции, както следва: 

- изследователски проекти (3 доклада); 
- висше образование (16); 
- средно и начално образование (7); 
- изследвания за информационното общество (5). 
Всеки доклад е рецензиран от поне двама членове на Програмния комитет 

и публикуван в настоящия сборник след редакция от съответните автори за 
отразяване на направените бележки. Тази практика е особено полезна за по-
младите участници в конференцията и способства за подобряване на 
качеството и техническото оформление на сборника. 

Докладите представят анализи, изследвания и добри практики в области 
като: 
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- технологии на информационното общество в образованието; 
- методика на обучението с използване на ИКТ; 
- проверка на знания и компетентности; 
- оценяване на качеството на учебния процес; 
- подготовка на специалисти в областта на информатиката и 

компютърните науки и др. 
В края на сборника са поместени паметни бележки за проф. Бърнев, както 

и информационни материали, отнасящи се до дейността на Асоциация 
„Развитие на информационното общество“, основана с неговото активно 
участие. 

Специални благодарности дължим на Организационния комитет и на 
неговия председател Георги Врагов, за положените усилия и труд за 
подготовката и провеждането на Конференцията. 

Благодарни сме на членовете на Програмния комитет за техните 
добронамерени и полезни рецензии, на авторите - за проявения интерес и 
атрактивните презентации, а на участниците в обсъжданията - за изказаните 
съдържателни мнения. 

Основен принос за подготовката и своевременното издаване на настоящия 
сборник имат нашите колеги г-жа Милена Станева и г-н Веселин Играчев. 

Надяваме се, че установените контакти, обсъжданията и дискусиите, 
свободният обмен на опит и мнения, ще допринесат за творческото и 
академичното развитие на всички участници в 8-та Национална конференция 
„Образованието и изследванията в информационното общество“. 

 
До нови срещи!  
 
 
27 май 2015 г.   Георги Тотков, Иван Койчев 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ПРОЕКТИ 
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БЪЛГАРСКА СЛЕДА В SCIENTIX 

Красимира Иванова, Евгения Сендова, Тони Чехларова 

Институт по математика и информатика при БАН 
kivanova@math.bas.bg, jenny@math.bas.bg,  toni.chehlarova@gmail.com 

Резюме: В статията е представен европейският проект Scientix и неговият принос 
за създаването на общоевропейска мрежа за обмен на идеи, практики и опит, които 
са от съществено значение за съвременното развитие на образованието по 
математика, информатика, инженерни и природни науки. Коментират се накратко 
някои основни събития, проведени в България в рамките на този проект, и се 
посочват възможности за ползване на хранилището от проекти, учебни сценарии, 
виртуални курсове и срещи с колеги от цяла Европа. 

Ключови думи: образование по математика и природни науки; изследователски 
подход, ресурсно хранилище  

1. Увод  
Децата влизат в училището като питанки, а го завършват като точки. 

Дали този афоризъм на Postman и Weingartner от книгата им Преподаването 
като подривна дейност [1] e валиден и за днешното училище? Вярно ли е, че 
учениците завършват средното си образование с мисълта, че знаят, каквото 
е необходимо и … точка, а в университета заместват тази точка с удивителна 
(!) и добиват чувството, че са готови да започнат работа [2]? 

Десетки  образователни проекти, финансирани от Европейската комисия в 
последните години, имат за цел да отговорят на тези въпроси, като се 
фокусират върху изследователския подход в образованието (inquiry based 
learning). С този подход надеждата е учениците отново да бъдат питанки  ̶  да 
учат в екип с учителите си в стил на откривателство, да бъдат насърчавани да 
експериментират, да откриват закономерности, да формулират хипотези и по 
този начин да развиват и разширяват интересите си в областта на науката и 
свързаните с нея професии. 

2. Проектът Scientix - основни идеи и цели 
Поради огромното количество проекти и вложеното в тях финансиране е 

необходимо да се гарантира, че натрупаните знания и опит от тези проекти ще 
достигнат до по-голяма аудитория в дългосрочен план. Такава е целта на 
проекта Scientix (http://www.scientix.eu/), осъществен по инициатива на 
Генералната дирекция на Европейската комисия за научни изследвания и 
иновации, в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС за научни 
изследвания и технологично развитие. Управлението на Scientix е възложено 
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на Европейската училищна мрежа (European Schoolnet), която представлява 
консорциум от 30 министерства на образованието в Европа и е движеща сила 
в процесите по внедряване на иновациите в преподаването и ученето и 
насърчаване на общоевропейското сътрудничество между училищата и 
учителите [3-6]. Координатор на проекта е Агеда Грас-Веласкес (Agueda Gras-
Velazquez), представител на European Schoolnet, а координатор на проекта за 
България е Евгения Сендова от Института по математика и информатика при 
БАН (ИМИ-БАН), който е национална контактна точка за страната от 2013 г. 

Scientix насърчава и подкрепя общоевропейското сътрудничество между 
преподаватели, изследователи, политици и други професионалисти, свързани 
с образованието по математика, природни науки и технологии (т. нар. STEM-
образование, акроним на Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Най-големият принос на Scientix е създаването на общоевропейска мрежа за 
обмен на идеи, практики и опит, които са от съществено значение за 
съвременното развитие на образованието по математика и природни науки. 

Докато основната задача на първия етап на проекта (2009-2012) е 
построяването на портал за събиране и представяне на европейските проекти 
в областта на STEM-образованието и резултатите от тях, основната цел на 
втория етап (2013-2015) е да се разшири използването на ресурсите му на 
национално равнище чрез националните контактни точки, като се обхванат и 
създадат различни общности. Целевата група са учителите, но общностите, 
които работят с платформата му, обхващат изследователи в точните науки, 
ученици, родители, дейци на образованието и други, заинтересовани от нови 
постижения в науката и нови образователни стратегии, свързани най-вече с 
изследователския подход.  

За да се подготви разумно и ефективно използване на учебните ресурси и 
средства за общуване, на редовните срещи по проекта се споделя опитът на 
партньорите как да бъдат организирани форми на общуване – уъркшопи, 
семинари, уебинари, както и участия на учителите в международни и 
национални конференции.  

Насърчаването и засилването на взаимодействието между общностите на 
изследователи, учители, дейци на образованието и ученици е мост към 
идеята, че е по-добре да учим децата как да действат като учени вместо 
да ги учим за науката [7]. 

3. Проекти в портала на Scientix 
Европейската галерия с образователни STEM-проекти дава богати 

възможности за запознаване на общността с развитието в тази област. 
Събирането им на едно място позволява да си изградим представа за 
тенденциите на развитие на конкретни дисциплини и на природните науки в 
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цялост; да търсим възможни проекти, в които да се включим и обогатим 
интересите си. Не на последно място порталът на Scientix е един вид гарант 
за качество на ресурсите, които се включват в ресурсното хранилище [8]. 

Търсенето става по разнообразни критерии като: страна-участник, 
образователна област, финансираща институция, продължителност на 
проекта. 

В сайта на проект Scientix са качени редица международни образователни 
проекти, в които български организации са партньори. В някои от тях, 
насочени основно към развитието на изследователския подход в 
образованието по математика, партньор от България e ИМИ-БАН. Такива са 
например InnoMathEd, Fibonacci [9],  DynaMat (http://www.dynamathmat.eu/), 
KeyCoMath [10-11], MаSciL (http://www.math.bas.bg/omi/mascil/). Освен това в 
проектното хранилище има и национални проекти на страни от Европа, 
съдържащи образователни ресурси, интересни в европейски план. 

4. Ресурсното хранилище на Scientix 
В ресурсното хранилище на Scientix има огромно количество учебни 

материали и споделени добри практики, свързани с образованието по 
математика и природни науки. Те са плод на над 270 европейски и национални 
проекти в тази област. Хранилището не само осигурява достъп на несравнимо 
по-голяма общност до тези материали, но и гарантира достъп до ресурсите 
даже и когато даден проект вече е приключил и сървърът е престанал да 
поддържа сайта на проекта (за съжаление нерядко явление). Не на последно 
място тези материали попадат в обща среда заедно с тематично подобни на 
тях и по този начин взаимно се допълват. 

4.1. Достъп до ресурсите 
Важна характерна черта за всяко хранилище е възможността да бъде 

осигурен удобен апарат за търсене на материали. В случая разполагаме с 
различни удобства. Може да търсим по ключова дума или словосъчетание. 
Друга възможност е да изберем интересуваща ни област, като изборът е от 
над 30 образователни области – от изкуство до технологии. Обхватът може да 
се фокусира върху определена възрастова група (чрез задаване на 
минимална и максимална възраст, които ни интересуват). Има включено и 
търсене по ключови думи, определящи типа на ресурса, като: видео, 
образователна игра, текст, симулация и др. Във филтрите на справката 
участва и възможността да се извлекат материали, които са на конкретен 
европейски език. Например, към момента на писане на тази статия, филтърът 
"български език" показа, че съществуват общо 68 материала на български 
език. Особено важна характеристика на хранилището е заложената 
възможност за многоезичност на ресурсите. Още с включването на ресурса 
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към хранилището може да се зададат езиците, на които той съществува, и да 
се прикрепят съответните цифрови обекти за всеки от езиците. Уникална 
особеност на проекта е заложената възможност потребителят да поиска 
превеждането на даден ресурс. При постъпване на три такива заявки за даден 
език екипът от професионални преводачи, отговарящ за платформата, 
осигурява превода на дадения ресурс и добавянето му в хранилището 
безплатно. Един такъв пример е книгата Какво знаем, какво не знаем и как се 
опитваме да разберем по-добре глобалната промяна1, издадена по 
проектите CarboSchools, която първоначално е била достъпна само на езиците 
на страните-партньори – датски, английски, френски, немски и норвежки, а в 
момента може да се извлече от хранилището на български език. 

Резултатите от запитванията съдържат пълно описание на ресурсите и 
могат да бъдат изтеглени безплатно. На същия екран се намира и 
възможността за превод на ресурса, ако не е наличен на български език. Има 
възможност и да се споделят мнения и препоръки за ресурса. 

Изграденият интерфейс на ресурсното хранилище на Scientix е лесен и 
сравнително удобен. Развитието на съвременните технологии обаче все 
повече налагат нова парадигма чрез въвеждането на по-комплексни и 
интелигентни методи за търсене, основани на семантичните връзки 
между понятията [12]. Особено силно развитие на сегашния етап имат т.нар 
семантични цифрови библиотеки, алгоритмите за търсене на които се опират 
и на съответни онтологии, описващи областта (или областите, от които се 
интересуваме). В нашия случай е много естествено например, когато търсим 
понятието "четириъгълник", системата да предлага и родово-видово 
подчинените "квадрат", "ромб" и т.н. Правилното описание на предметните 
онтологии на различните математически и природни дисциплини не е лесна 
задача, но е добро предизвикателство за решаване в бъдеще с цел 
превръщането на цифровото хранилище на Scientix в мощна семантична 
цифрова библиотека. 

4.2. Качване на ресурси 
Качването на ресурси може да се извърши от всеки, стига тези ресурси да 

са резултат на европейски или национален образователен проект в областта 
на математиката и природните науки. Това на пръв поглед ограничение 
всъщност е гаранция за качеството на материалите, които са преминали през 
професионален преглед за научно и педагогическо качество по време на 
изпълнението на съответния образователен проект.  

                                                                 
1 http://files.eun.org/scientix/resources/TranslationOnDemand/Carboschools%20booklet_BG.pdf 
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Фиг. 1. Описание на ресурса Снежинки от проекта MaSciL в хранилището на Scientix. 

Освен традиционните метаданни за ресурса оттук се вижда на кои езици 
съществува той, откъде може да се изтегли съответната версия (View this in) и 

откъде може да се направи заявка за превод (Request translation).  

Екипът на ИМИ-БАН, отговорен за изпълнението на проекта от българска 
страна, следи за качеството на материалите по система от критерии за 
педагогическа издържаност [8]. Той взе участие и в тестването на модула за 
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онлайн-качване на ресурси в хранилището на Scientix, представен през 
ноември 2014 г. Модулът значително облекчи процеса по запълване на 
хранилището, като особено удобна се оказа възможността човек да наблю-
дава етапите, на които се намират предложените от него ресурси – чернова, 
представени, одобрени или отхвърлени (поради некоректно съдържание или 
неправилно описание), както и да поправя и допълва описанието на ресурса. 

В качеството си на национална контактна точка ИМИ-БАН би 
подпомогнал всеки, който разполага с нови материали по национален или 
европейски проект в областта на образованието по математика и природни 
науки, да ги сподели с вируалната общност на Scientix. 

5. Организирани от ИМИ-БАН събития по Scientix 
За по-широко разпространение на идеите и ресурсите в проекта се 

възползвахме от срещи от различен характер с учители, ръководители, 
изследователи ̶ обучения, семинари, конференции. Бяха специално 
организирани и няколко събития, участниците в които преживяваха елементи 
от изследвания с използване на ресурси от хранилището на Scientix или 
представяха свой опит като част от общността, свързана с проекта. 

5.1. Уъркшопи в София и Стара Загора 
На 15 февруари 2014 в ИМИ-БАН се проведе уъркшоп по проекта Scientix 

като съпътстващо събитие на конференцията Динамична математика в 
образованието (http://www.math.bas.bg/omi/dmo/). Координаторът на Scientix за 
България се спря върху ролята на проекта за математическото образование. 
Обсъдени бяха критерии за подбор на електронни ресурси, които да бъдат 
предложени за включване в хранилището на Scientix. 

   
Фиг. 2. Уъркшоп по Scientix, 15.11.2014, ИМИ-БАН  ̶  моменти от събитието  

Посланиците на Scientix за България се фокусираха върху средства и 
форми за професионално развитие на учители по природни науки, показаха 
интересни възможности за интегриране на образованието по математика и 
природни науки, коментираха специфични предимства от използването на 
платформа Scientix, подкрепени с илюстрирани указания. Уъркшопът завърши 
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с проиграване на сценарий от хранилището на Scientix в компютърна зала на 
ИМИ-БАН. Подобни преживявания имаха и участниците в уъркшопа по 
Scientix, проведен на 17 юни 2014 г. в ДИПКУ Стара Загора. 

5.2. Национална конференция в България 
Националната ни конференция по Scientix се проведе в ИМИ-БАН на 7-8 

декември 2014 г. в рамките на Националния семинар Изследователският 
подход в математическото образование (http://www.math.bas.bg/omi/nso/).  

 

 

  
Фиг. 3. Постер сесия в рамките на Националната конференция по Scientix 

В конференцията взеха участие над сто души, които се запознаха с най-
новите постижения по проектите KeyCoNet, KeyCoMath, MaSciL, VivaCognita, 
VirLabMath, както и с проекти, свързани с електронното обучение – ODS, ISE 
(https://www.youtube.com/watch?v=tgrmrWeWTec&feature=youtu.be).  

По време на конференцията се проведе и дискусия Компетентностите в 
дигиталния свят (www.youtube.com/watch?v=80rMHp_3N1s).  
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Фиг. 4 Моменти от панелната дискусия, в която публиката беше най-активна.  

Oсновни панелисти бяха: Силвия Кънчева, Динко Цветков, Елисавета 
Стефанова, Петър Кендеров, Неда Чехларова, Ана-Мария Заркова и Евгения 
Сендова (модератор).  

5.3. Предстоящи събития 
До края на май 2015 планираме уебинар с учители, които са работили с 

учениците си по задача на месеца на проект МaSciL. Ще се дискутират 
трудности и постижения, с акцент върху работата по задачата на май, 
свързана с проектиране на наклон към подземен гараж. 
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6. Заключение 
Известен деец на образованието, McLuhan, е цитиран в [1] относно ролята 

на новите технологии: Повечето от нас са неспособни да разберат ролята 
на ИТ, защото сме като шофьори, чийто поглед е насочен не към целта на 
пътуването, а натам, откъдето идваме, все едно че гледаме само в 
огледалото за обратно виждане. Тъй както влакът не е „железен кон“ и 
електрическата крушка не е „силна свещ“, продължава той, и 
изследователският подход не е просто модификация на старата учебна 
среда – това е нещо съвършено различно и влиянието му ще бъде уникално 
и революционно.  

Проектът Scientix има потенциала да обедини най-доброто от 
внедряването на изследователския подход в различни страни, култури и 
образователни традиции; да направи достъпни ресурси, които са доказали 
своята ефективност; да стимулира създаването на общности, които да се 
подкрепят и вдъхновяват взаимно при преодоляване на различен тип 
проблеми. Дали ще се възползваме от всичко това, зависи от нас като 
общност, която не жали усилия за доброто образование на нашите деца и 
доброто самочувствие на нашите учители. 
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Български ресурси от проекта MaSciL на хранилището на Scientix: 

 

Snowflakes (in English and Bulgarian) 
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5001  

 

Dynamic heart (in Bulgarian)
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5447 

 

Locus heart (in Bulgarian)
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5633  

 
Square Based Dynamic Tessellations (in Bulgarian) 
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5634 

 
Dynamic Tessellations Based on Regular Hexagons (in English) 
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5635  

 
Dynamic Compositions in the style of Andy Warhol (in Bulgarian) 
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5636  

 
Plate restoration (in English and Bulgarian) 
http://www.scientix.eu/web/guest/resources/details?resourceId=5637  

Moodle-курсове, предоставени от посланика ни Цеца Христова 
http://moodle.scientix.eu/course/view.php?id=72  
http://moodle.scientix.eu/course/view.php?id=173 
http://moodle.scientix.eu/course/view.php?id=157 

BULGARIAN TRACE IN SCIENTIX 
Krassimira Ivanova, Evgenia Sendova, Toni Chehlarova 

Abstract: The paper deals with the Scientix project and its contributions to the establishment 
of a European network for exchange of ideas, good practices and experience, crucial for the 
contemporary development of STEM education in inquiry based style. Some events held in 
Bulgaria in the frames of Scientix are discussed. Options for using the repository of projects 
and learning materials, as well as for organizing virtual courses and meetings with colleagues 
from Europe are presented. 
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ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS IN THE IN-SERVICE TEACHER 
EDUCATION IN INQUIRY BASED STYLE 

Toni Chehlarova, Petar Kenderov, Evgenia Sendova 

Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences (IMI-BAS) 
toni.chehlarova@gmail.com,  kenderovp@cc.bas.bg,  jenny@math.bas.bg  

Abstract: The paper deals with the experience of the authors in promoting the Inquiry Based 
Learning (IBL) in mathematics and science education within international and national 
projects. The emphasis is on in-service teacher education. Various types of activities and 
resources in support of all levels of IBL are considered, e.g. professional development 
courses, seminars, workshop, and performances; implementation of resources stimulating 
students to behave like working mathematicians. The first visible positive effects and potential 
problems in the implementation of IBL in the Bulgarian schools are discussed.  

Keywords: inquiry based mathematics and science education, in-service teacher courses,  
e-resources, dynamic geometry software 

1. Introduction – are in-service teachers not able or not motivated “to 
learn new tricks”? 

Recently an interesting sign over a computer drew our attention [1]: 
OLD DOGS CAN LEARN NEW TRICKS. 

While this is certainly true, the question is how many more new tricks we are 
motivated to learn. Isn’t it easier to be outdated but still master in what you are 
doing? Such an attitude to innovations is often faced by teacher educators 
especially when working with math teachers who feel they have been successful 
without using digital technologies and without applying student-centered educational 
strategies.  

Being aware of this, our work with in-service teachers was based on the 
understanding that for the teachers to be motivated they should experience the 
same intellectual pleasure we expect their students to do. In other words, if we hope 
for a real positive change in education, we should bring […] teachers in situations in 
which they would stop thinking about the future in terms of tests, exams or teaching 
pupils only. We should rather enable them to experience what they are doing as 
intellectually exciting and joyful on its own right [2]. 

Such a spirit is part of our heritage of the constructionism as an educational 
philosophy and culture [3] and there are various manifestations of its being alive and 
developed today in the context of a number of European projects. The inquiry based 
learning (IBL) is one of the approaches that are part of this heritage [4, 5]. 
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2. Activities and resources in support of inquiry based mathematics 
education  

A research team of IMI-BAS (of which the authors are part) has been involved in 
organizing various events, and in developing resources in support of all levels of 
IBL: Level 1 - Confirmation Inquiry, in which students confirm a principle through an 
activity such that the results are known in advance; Level 2 - Structured inquiry, in 
which students investigate a teacher presented question through a prescribed 
procedure; Level 3 - Guided inquiry, in which students investigate a teacher 
presented question through a procedure they designed/selected themselves; Level 
4 - Open inquiry, in which students investigate a question they have formulated 
themselves through a procedure they designed themselves [6, 7]. 

Here follows a short description of such activities and resources: 
• PD courses (from 2 to 128 hours) 
These courses are being organized by IMI-BAS in the frames of European 

projects (InnoMathEd, Fibonacci, Mascil, KeyCoMath and Scientix), as well 
as by sections of the Union of Bulgarian Mathematicians (UBM), by the 
Ministry of Education and Science, by publishing houses for educational 
literature, and by PD centers. The main goal of the courses is in harmony 
with the most recent educational strategies for updating the math and 
science education in the EC countries: the development of key-
competences by implementing the inquiry based learning in integration with 
the world of work. These PD courses are based on a team work (of the 
lecturers and the participants alike) and implement educational models 
adaptable to various school settings. The crucial part of the courses is for 
the participants to experience different stages and levels of IBL. The 
teachers work on pedagogical problems related with: reformulating of math 
problems in IBL style so as to enhance the development of specific key 
competences; formulating their own math problems reflecting real-life 
situations, not solvable with the current math knowledge of the students but 
allowing for explorations by means of dynamic geometry models leading to a 
good enough approximation of the solution; studying and proposing 
methods for tackling problems which are unstructured, or whose solutions 
are insufficient or redundant; solving “traditional problems” with “non-
traditional” data, for which the use of a computing device is necessary; 
applying game-design thinking so as to engage better the students in the 
problem solving; formulating more relevant evaluation criteria for the 
students’ achievements; assessment of learning resources in terms of 
formation and development of IBL skills and key competences; project-
based work with presentation of the results [8, 9]. 
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• PD events (seminars and workshops) in the frames of conferences 
The key feature of these events is that the teachers have an active role and act 

as partners in a research team  ̶  they share their good practices in oral or 
poster presentations (sometimes jointly with their students), work in groups 
on specific tasks and present their ideas to the rest of the participants. 
Typical examples include the Scientix National Conference within the 
National seminar Inquiry Based Mathematics Education [10], the Dynamic 
Mathematics in Education conference [11] (Figure 1), the seminars within 
the Spring conferences of UBM, the regional conferences organized by 
UBM sections, the International UNESCO workshop QED [12, 13]. 

 
Figure 1. The Scientix National Conference and “Dynamic Mathematics in Education” 

demonstrated good practices of teachers implementing IBL  

- The inquiry based learning, its connection with the world of work, good 
practices and problems in its implementation in a class- and out-of-class setting, 
have been the focus of our work with teachers, viz: 

• Using specific learning scenarios in support of IBL – a good repository 
of such resources is the Virtual School Mathematics Laboratory (Figure 2) 
being developed by IMI-BAS [14, 15], which contains over 800 scenarios 
with dynamic files transparent for the users.  

The way teachers are encouraged to use these resources is to stimulate students 
to behave like working mathematicians: to make experiments, to look for 
patterns, to make conjectures, to verify them experimentally, to apply “what-
if” strategies so as to modify/generalize the problem, and even to use them 
as a preparation for a rigorous proof. To do this without leaving their comfort 
zone, the teachers enter the role of their students and experience the same 
type of activities during our courses, and when working on their own. They 
first use the dynamic files supporting the scenarios as a ground for 
explorations. The next step for them is to propose appropriate modification 
of the files for similar problems, or to use them as a model for creating one 
of their own from scratch. Thus, it would be quite natural for them to tell the 
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students: “I don’t know the answer but I hope to find it together with you, 
thanks to YOUR efforts, to our joint efforts…” 

 
Figure 2. Virtual School Mathematics Laboratory: dynamic files for tackling an open problem 

on finding the locus of a regular m-gon inscribed in a regular n-gon 

• Joint research sessions on a specific problem  ̶ for instance, face-to-face 
work on the Problem of the Month within the Mascil project [16] (Figure 3), 
possibly followed by a virtual meeting with teachers and students from the 
partner countries. 

 
Figure 3. The homepage of Mascil – the Parking Entrance Problem of May is 

suggested by the IMI-BAS team of the project 
• Building and developing competences necessary for the students to 

participate in new types of mathematics contests, e.g. Mathematics with 
a computer, Theme of the month [17-20]. 
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-  
Figure 4. “Theme of the month”: an invitation for a long-term activity on a math problem 

modeling a real-life situation 

• Mathematics performances – events raising the awareness of the general 
public about the role of mathematics for enhancing children’s scientific 
curiosity and endeavor to learn [21]. The examples include: Performance at 
the History Museum in Stara Zagora, organized by the UBM section in the 
town, performances during the Researchers’ Nights (2011-2014), Science 
festivals (in Italy, Romania, Greece). It is important to note that the teachers 
act as multipliers of the IBL ideas during these events as well – they 
participate with their students, and occasionally lead the performance.  

Figure 4. Posters for math performances within Science Fairs and Researchers’ nights 

• Individual work with teachers – it includes support for the development of 
a lesson, educational materials, mathematical fests, course projects, peer 
reviews, and preparation of a pedagogical experiment. 
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3. The main achievements 
A community of teachers who implement and spread the inquiry based learning 

of mathematics and informatics has been created. They participate in pedagogical 
experiments not only as a reality-proof of researchers but as members of a research 
team. These teachers implement, modify and develop from scratch educational 
resources in support of IBL, share their good practices at seminars, conferences 
and in professional journals. Some of them organize public events at a school and 
regional level for popularizing the inquiry based mathematics education. Teachers 
are also key figures in organizing the new mathematics contests Mathematics with a 
computer and Theme of the month, in making them known to a broader audience. 

More than 20 teachers have been identified and educated by our Mascil team as 
multipliers of the project ideas, viz. implementing the IBL with the world of work at a 
school level. New 40 will be educated by the IMI-BAS team in the summer of 2015 
(in the frames of two courses organized by the Ministry of Education and Science). 
These multipliers will further educate new groups of teachers by the cascade 
method. 

Some of the multipliers (Rumjana Angelova and Dinko Tsviatkov) have already 
developed resources at a level high enough to be included in the repository of the 
Bulgarian site of Mascil [22].  

Problems, suggested by Neli Stoyanova, Galia Pencheva, Steliana Kokinova, 
Ruska Ilieva and Kremlina Cherkezova were included in the contests Mathematics 
with a computer and Theme of the month and published on the Viva Cognita portal. 

Recent recognitions of our IBL multipliers include the Konstantin Velichkov 
award delivered to Boriana Kujumdzhieva (2011), the Golden Feather award of the 
Union of the Bulgarian Teachers delivered to Steliana Atanasova at the QED’13 
UNESCO workshop, the honorable prize the Heart of Sofia, delivered to Elisaveta 
Stefanova (2013), the Special award for sustainable and innovative ICT applications 
in education delivered to Neli Stoyanova at the QED’14 UNESCO workshop, First 
award in the Seminars category of the 5th National Science on Stage festival 
(Sevlievo, 2014) won by Neli Hristozova with her presentation “Mathematics through 
experience” with which she will participate in the European Science on Stage 
(London, 2015). Several teachers (Steliana Kokinova, Neli Stoyanova and Rumjana 
Angelova) won a sponsorship for participation in the 2nd Scientix conference 
(Brussels, 2014) [23] where the focus was on the teachers’ role in bringing change 
in the STEM education.  

These awards reflect the attitude of the society to the dedication and the 
achievements of the teachers and their students. Their personal pride, the pride of 
their students’ achievements, the feeling of being part of a community, are often 
expressed in their statements: 
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Elisaveta Stefanova: The best is not the award itself but the fact that we, the 
teachers feel members of a community of soul mates...  

Neli Stoyanova: When I decide to give problems appropriate for IBL, I don’t think 
of the curriculum and the syllabus, I leave my students to inquire, to think, to 
combine, to create and to surpass me!... The award brings a great satisfaction since 
many colleagues expressed their wish for future collaboration, and their interest is 
not less important. The decision of the jury is recognition for my long-term activities, 
a confirmation that the IBL ideas are well-received in Bulgaria and abroad, and most 
importantly – that the resources developed by my students do matter. 

4. The problems as seen from experts in mathematics and informatics 
At the beginning of 2015 we delivered a 3-day course on the Inquiry Based 

Learning with the use of GeoGebra to experts in mathematics and informatics from 
the Regional Inspectorates for Education. The course was organized by the Ministry 
of Education and Science. At the end the participants were kind to answer the 
following two questions: 

• How do you see the potential of the IBL in a class setting? 
• What are the main problems of its implementation? 
Here are their answers grouped accordingly: 
Regarding the IBL potential and the use of dynamic geometry software: 
The IBL will enhance the motivation for thinking and learning of the students and 

the teachers alike; the IBL could be used in the IT classes and in integrated (binary) 
lessons; the IBL is applicable only partially in the obligatory classes, it could be used 
mainly in the selective classes, and in the context of work on projects; the IBL would 
have a very strong effect on the students’ motivation, interest and endeavor to 
knowledge; the IBL could be successfully applied in the out-of-class activities, and 
especially in the vocational schools; the IBL should be disseminated among the 
teachers, among the students, by means of the social networks and the media; all 
the methods and tools by means of which the teachers could convey  the beauty of 
mathematics to the children are useful; using dynamic geometry software is 
appropriate for modeling various real phenomena and processes; the use of 
dynamic geometry software is useful for preparing drawings for problems for math 
contests (?!); GeoGebra is a powerful tool for visualization and for exploration of 
complex situations; the IBL could be applied in mathematics classes if wisely used; 
the conditions for implementing IBL in school are: to change the existing syllabus, to 
educate the teachers to work in this style, to equip the schools with the necessary 
technical resources. 

Regarding the problems of IBL implementation: 
More practical seminars and workshops with teachers are needed; the literature 

with tasks and problems appropriate for IBL is not sufficient, or at least not well 
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spread; the main problem is how to motivate the teachers to get ready for 
implementing IBL in their practice; a significant problem is the lack of time; the 
qualification of the teachers is insufficient; there is lack of appropriate equipment; 
the relatively high average age of the teachers could be a serious problem and a 
reason for indifferent attitude to innovative approaches. 

For a comparison, let us through a glance on the findings of the organizers of an 
Inquiry-Based Courses for Pre-Service Teachers [24] who report essential 
difference of students attitude after one and after two courses in IBL style: 

After one course: Frustration of not knowing whether answers are correct; lack 
of structure and purpose; lack of clarity about grading; required to teach 
yourself;  group work not always effective; O.K. sometimes, but shouldn‘t be 
only method. 
After two courses: Learned much more about mathematics; in some ways 
more difficult than traditional (have to think more, do more active work); in some 
ways easier than traditional (no memorizing or cramming, no longer mysterious); 
more rewarding to find answers yourself; more confident about mathematics 
ability; can see how to use this in my own classroom… 

5. What next 
If we agree with the great conductor and educator Zander [25] that the ultimate 

goal of education is to create a world of shared commitment, shared involvement, 
open-mindness, contribution, love, health, collaboration, curiosity we should help 
teachers to create an atmosphere where the students would not tell themselves: I 
am a good student, because I got such and such grade, so many points on the test, 
I’ll take the exam, I’ll enter the university… But they would rather think about the 
excitements the genuine learning offers: How interesting, I wonder what will happen 
if… I feel like a real scientist! I am not afraid to try something nobody has tried 
before… 

Our impressions of the work with teachers make us optimists. Teachers let 
students discuss with peers, create and support collaborative community, become 
technologically fluent by using it wisely. 

And instead of repeating that the math education is in crisis, let us (researchers, 
educators, policy makers) join our efforts to identify, implement and disseminate 
styles of learning which makes the teachers enjoy the explorations on their own righ, 
and the eyes of their students shine.  
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ПРОБЛЕМИ И ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ В 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИЛ 

Резюме: За успешното широко внедряване на изследователския подход, основан на 
дигитални технологии, в математическото образование, важен фактор е 
подготовката и мотивацията на учителите. В статията представяме основни 
идеи, постижения и проблеми, свързани с обучения на учители, провеждани в 
изследователски стил. Предоставяме връзки към учебни ресурси със свободен 
достъп, подкрепящи образованието по математика и информационни технологии, 
като „Виртуален училищен кабинет по математика“, състезания „Математика с 
компютър“ и „Тема на месеца“, конференция „Динамична математика в 
образованието“, национален семинар „Изследователски подход в математическото 
образование“, проекти Mascil, KeyCoMath and Scientix. 
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Резюме: Гражданската наука добива популярност като нов метод за ангажиране на 
културните и научни институции с широката общественост. При нея 
непрофесионалисти в областта на научните изследвания помагат с разнообразни 
дейности в научни проекти, координирани от изследователи. Тя е особено 
популярна през 19 век, а в последните години има стотици такива инициативи, 
които използват съвременните технологични средства за подпомагане на 
дейностите в подобни инициативи. Този доклад изследва аспекти на готовността 
на културните институции да координират подобни проекти, като използва данни 
от скорошно международно изследване, съчетаващо целеви групи и уеб въпросник. 
Изследването показва, че културните институции имат нужда от допълнително 
обучение на своите кадри за ефективно въвеждане на подобни инициативи. 

Ключови думи: гражданска наука, културни институции, дигитална 
хуманитаристика, образователни аспекти 

1. Въведение 
Гражданската наука (citizen science) е съвременно преоткриване на 

изследователска практика от миналото, когато непрофесионални 
изследователи са допринасяли към научни проекти, в които работата се е 
ръководела от учени. Тази практика е била особено популярна през XIX век, а 
като феномен в момента се изучава от проекта “Constructing Scientific 
Communities: Citizen Science in the 19th and 21st Centuries” [1]. В съвременните 
условия модерните технологии и особено мобилните комуникации и 
социалните мрежи позволяват лесно да се ангажират и свързват големи групи 
от хора. По този начин броят на инициативите, привличащи граждани да 
събират, въвеждат и коригират научни данни, расте. Зелената книга за 
гражданската наука на Европейската комисия от 2013 я дефинира като 
“general public engagement in scientific research activities when citizens actively 
contribute to science either with their intellectual effort or surrounding knowledge or 
with their tools and resources” [2].  
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Често терминът гражданска наука се използва като синоним на 
краудсорсинг. Наистина има прилика, тъй като и в двата случая се цели 
участието на значителни групи от хора, които не са служители на 
организацията, която прибягва до тяхната помощ. В случая на гражданската 
наука обаче целта е да се допринесе към научно изследване. В областта на 
културното наследство краудсорсингът е достатъчно познат и познаването на 
успешните практики може да помогне за разработката на успешни проекти от 
тип гражданска наука. 

Един пример на особено продължителен проект от типа гражданска наука 
е Коледното преброяване на птиците [3], което е започнало през 1900 г. и 
продължава и до днес. Този проект цели събирането на данни за броя и вида 
птици в различни географски области на САЩ и се осъществява с участието 
на многобройни доброволци. Друг обхватен проект е работата по речник на 
средновековния латински език, която се извършва в продължение на 101 
години. Проектът публикува 18 лексикографски тома между 1975 и 2013 г., но 
апелът за помощ при събиране на примери от доброволци датира още от 
1913 г. [4] 

С масовото разпространяване на информационните и комуникационни 
технологии, интересът към гражданската наука расте и в световен мащаб има 
вече стотици подобни инициативи [5]. Съвременните инфраструктури имат 
принос към два особено важни за гражданската наука аспекта: мащаб на 
участие и тип на задачите, с чието изпълнение гражданите допринасят към 
проекта. Съвременната култура на социалните медии спомага да се 
организират големи общности от хора, а използването на мобилни устройства 
и интернет позволява лесното изпращане на данни от произволни географски 
точки, което е особено полезно в проекти, включващи наблюдения над живата 
природа. Типичният сценарий за гражданска наука е професионалните 
изследователи да координират събирането и анализа на данни за естетвено 
научни обекти или явления в множество местоположения и/или в 
продължителен период от време.  

С нарастването на интереса към подобни проекти се появяват и 
специализирани платформи, които позволяват на изследователите да 
мобилизират доброволци, които да допринасят към техните научни задачи. 
Популярни платформи са Zooniverse [6], Curio [7] и CrowdCrafting [8]. Тези 
платформи се използват в различни изследователски области най-вече от 
естествените науки и имат сравнително скромни приложения в областта на 
хуманитаристиката и културното наследство. Например данните за 
използването на платформата CrowdCrafting от края на 2014 до месец март 
2015 показват скромен обхват и леко увеличение на инициативите от областта 
на хуманитарните науки; естествените науки водят като област на приложение 
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на гражданската наука, а най-голям ръст в последните месеци тя бележи в 
инициативи от областта на социалните науки – вж. Фигура 1. 

 

Фигура 1. Динамика на проектите в областта на гражданската наука 
 
Трудно е да бъде даден еднозначен отговор защо гражданската наука не 

се изпозва по-често в областта на културното наследство и хуманитарните 
науки.  Един от възможните подходи в търсенето на отговор е да бъдат 
разбрани по-добре очакванията и изискванията на различните заинтересовани 
страни и потребители в тази конкретна област. Такава е и основната цел на 
изследването, представена в този доклад, което е посветено на динамична 
област, преоткриваща по-стара изследователска практика с широки 
възможности за по-богат принос на гражданите.  

Настоящият доклад запознава читателите с основните характеристики на 
гражданската наука и разглежда примери от областта на хуманитаристиката. 
Докладът представя началните резултати от изследване на нагласите на 
професионалисти от културния сектор за използването на подобен метод за 
участие на широката публика в рамките на проекта Civic Epistemologies. 
В част 2 се прави кратък преглед на феномена гражданска наука; в част 3 се 
разглеждат специфичните проблеми при приложение на гражданската наука 
от културните институции, в част 4 се анализират образователните им нужди 
като един възможен фактор за подобряване на ангажирането с подобни 
инициативи, а част 5 предлага заключителни наблюдения. 
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2. Що е гражданска наука и някои исторически примери 
Термините "гражданска наука" и "граждански учен" се употребяват поне от 

60-те години на 20 в., но официално се вписват в Оксфордския речник през 
юни 2014 г. [9]. Гражданската наука се определя като "научна работа, 
извършена от членове на широката общественост, често в сътрудничество с 
или под ръководството на професионални учени и научни институции"; 
появява се и ново понятие “citizen scientist” – гражданин-изследовател, което 
се определя като "член на обществото, аматьор в областта, който се занимава 
с научна работа, често в сътрудничество с или под ръководството на 
професионални учени и научни институции". 

Извършването на научни изследвания по този начин всъщност не е новост 
от нашето време. Съчетаването на приятното с полезното дълбоко е 
залегнало във формирането на различни общности по изследване на 
биоразнообразието, сезонните явления, астрономията. Рой и Покок през 
2012 г. отбелязват, че данни за развитието на растенията в различните сезони 
във Великобритания, събирани от непрофесионални учени, датират още от 
1730 г. [10]  

От тази гледна точка приносът на непрофесионални изследователи в 
научни разработки, ръководени от учени, не е нововъведение. Но широкото 
разпространение на информационните и комуникационни технологии дава 
нови възможности за ангажиране на големи групи от хора в разнообразни 
дейности, които най-често включват събиране и подаване на данни – и 
размахът и степента на ангажираност на такива непрофисионални 
изследвователи са нови явления в съвременната научна политика и практика. 
Разпространението на подобни инициативи в новите технологични условия 
създава интерес към феномена и редица изследователи започват да 
анализират по какво си приличат и различават подобни инициативи. Така 
например през 2012 г. Уигинс и Кроустън публикуват данни от мащабно 
изследване, което обобщава данни за 128 проекта, след като за участие в 
изследването са били поканени около 840 проекта [11].  

Потенциалът на гражданската наука е предмет на изследване в проекти, 
финансирани от Европейската Комисия, като напр. Socientize 
(http://www.socientize.eu/), който разработва Бяла книга за гражданската наука 
и Civic Epistemologies (http://www.civic-epistemologies.eu/), който ще предложи 
пътна карта за приложенията на гражданската наука в областта на културното 
наследство.  
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3. Общи тенденции и примери за въвеждане на гражданската наука 
в областта на хуманитарните науки и културното наследство 

Приложението на гражданска наука в областта на хуманитарните науки и 
особено в институциите, съхраняващи и опазващи културно наследство, е все 
още ограничено. Йохан Омен и Лора Аройо през 2012 г. обобщават шест 
начина за ангажиране на изследователи-любители в областта на културното 
наследство [12]. Първият е коригиране на текстове и транскрипция, като 
ролята на непрофесионалните изследователи, които обикновено имат достъп 
до дигитализирани културни ресурси, е да спомогнат създаването на 
пълнотекстови ресурси с по-добро качество.  Изключително успешен в това 
отношение е опитът на дигиталното хранилище на Австралийската 
национална библиотека, обобщен през 2013 г. от М. Айрес [13]. 

Друг начин за включване на любители в научните изследвания е т. нар. 
контекстуализация, когато гражданите допринасят културно-историческо 
съдържание или истории, които спомагат да се възстанови или разбере по-
добре контекстът около определени експонати от културно-историческите 
сбирки. Въвеждането на данни в бази от данни или допълването на 
описанията на културните сбирки с допълнителни данни е трети начин за 
участие на любителите изследователи. Класифицирането чрез добавяне на 
т.нар. тагове е още една въможност за принос от страна на широката 
общественост, например, когато гражданите добавят тагове към исторически 
фонографии. Съвместното куриране е по-нетрадиционна форма, когато 
гражданите помагат да се подберат обекти за изложба или публикация.  

Последната посочена от Йохан Омен и Лора Аройо форма на 
ангажираност на гражданите е т.нар. crowdfunding, когато гражданите 
събират средства или подпомагат кампании за набиране на финансова 
подкрепа [12]. 

Извън тази класификация остават инициативи като Hooked on music [14], 
които използват игра (т.нар. геймификация) за събиране на данни. В 
конкретния случай е използвана игра, която изследва колко време е 
необходимо на слушателите да разпознаят популярни съвременни песни. 
Играта има огромен интерес във Великобритания: очакването е да се съберат 
около 5000 играчи, но на практика техният брой надвишава 65000. Това е 
интересна илюстрация, че определени аспекти на информационното 
поведение, които в лабораторни условия биха били осъществими с няколко 
десетки или стотици участника, в съвременното пространство добиват 
безпрецедентен мащаб.  

Тъй като основната цел на гражданската наука е да въвлича по-широки 
групи от населението в изследователския процес, въпросът кои от тези 
дейности по същество могат да се считат за научни, е дискусионен. При едно 
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по-широко схващане всяка дейност, дори да е тривиална като въвеждането на 
данни, може да се разглежда като част от начинание в областта на 
гражданската наука, стига да допринася за получаване на научни резултати в 
бъдеще. Това не значи, че гражданите правят тези открития, но те спомагат за 
събирането на повече ресурси или за подобряването на тяхното качество. В 
последния разгледан пример по същество обектът на изследване са 
участващите в играта хора или по-точно тяхната когнитивна способност за 
разпознаване на музикални произведения.  

Въпреки дадените примери на възможни начини на въвличане на 
гражданите в проекти от типа гражданска наука, все още не е изследван 
достатъчно въпросът какви са нагласите в културните институции за 
използването на такива методи за ангажиране на широката публика. 
Разбирането на това по какъв начин културните институции могат да 
интегрират подобни инициативи в своята дейност би спомогнало за по-широко 
разпространение на този метод за работа с доброволци. 

Проектът Civic Epistemologies е в процес на изследване на нагласите на 
културните инстиуции. В рамките на проекта през октомври-декември 2014 г. 
са проведени изследвания, които комбинират три целеви групи (от Малта, 
Великобритания и Швеция) с електронен въпросник, насочен към културно-
образователните институции. Целевата група в Малта включва специалисти 
на ръководни позиции в културния сектор на страната (изследването е 
проведено във Валета на 31 октомври 2014 г.). Групата във Великобритания 
изследва нагласите на непрофесионални изследователи, а тази в Швеция – на 
граждански организации с интереси в областта на работата с архивни 
документи.  

Като цяло групата от Малта показва липса на конкретен опит с подобни 
инициативи в страната, но и положително приемане на гражданската наука.  

Изследването включва обсъждането на фиктивен сценарий, според който 
културна институция с дигитализирани документи от XIX – XX в. търси начин 
да създаде пълнотекстов корпус с минимална инвестиция на средства. 
Участниците в групата трябва да обсъдят стратегия за набиране на 
доброволци, които да транскрибират текстовете, решавайки редица 
практически въпроси, като къде точно се извършва работата, кой оценява 
нейното качество, чии са авторските права след създаването на 
пълнотекстовия ресурс.  

Дискусията в тази група достига до единодушното заключение, че 
организирането на подобен проект предполага сериозна инвестиция на 
време и наличието на персонал със специализирани умения в културната 
институция, което на практика означава, че не се икономисват значителни 
средства, но за затова пък се създават по-тесни контакти с участниците-
доброволци. От тази гледна точка интерес представлява разбирането на това 
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какви специализирани умения са нужни от гледна точка на културните 
институции – и какъв тип допълнителна информация и обучение биха им 
помогнали да бъдат по-активни в областта на гражданската наука. 

4. Нуждите от обучение в културните институции 
Въпросът за специализираните познания е адресиран в електронния 

въпросник на проекта Civic epistemologies. Въпросникът е разпространен сред 
специалисти от културни и научни институции през ноември 2014 г. В случая 
целта е да бъде събрана информация, позволяваща да бъдат направени 
изводи и оценки в направления като: 

• текущото ниво на информираност по отношение на гражданската наука 
в културните институции; 

• моделите за участие в гражданската наука на институции, работещи в 
областта на културното наследство; 

• факторите, които правят атрактивна гражданската наука от гледна 
точка на  професионалистите в областта на културното наследство; 

• необходимостта от специфични инструменти, улесняващи 
разгръщането на гражданската наука в дадените специфични условия; 

• информираността и интереса към използването на гражданската наука 
в областта на оцифреното културно наследство за постигане на 
творчество и креативност. 

Получените отговори са от 23 страни, а един е подаден от неуточнено 
европейско местоположение (тези данни са събрани от IP адресите на 
попълващите въпросника). Повечето са от европейски страни (Белгия, 
България, Република Чехия, Дания, Естония, Германия, Гърция, Унгария, 
Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, 
Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство) и четири страни извън 
Европа (Канада, Казахстан, Ливан, САЩ). Страните, от които са подадени най-
много отговори, са Италия (17), Сърбия (12) и Великобритания (10).  

Както вече показахме в част 3, един съществен въпрос за проектите от 
типа към гражданска наука/краудсорсинг е дали е необходимо допълнително 
обучение на служителите в институцията, изпълняваща даден проект. Нашето 
проучване показва, че според преобладаващото мнение  такова обучение е 
наистина необходимо, най-вече при комуникацията с доброволческите 
общности и при организирането на мероприятия за доброволци. Проучването 
включва формулиран по следния начин въпрос: Необходимо ли е 
допълнително обучение  на  персонала, участващ  в  проекти  от  типа  
гражданска  наука? 
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Таблица 1. Необходимост от допълнително обучение на персонала 

Отговор Процент 
Да, за комуникацията с доброволческите общности 33.3% 
Да, за организиране на мероприятия 27.8% 
Да, за прояви пред медиите 11.1% 
Друго 0% 
Не 11.1% 
Не съм сигурен (сигурна) 16.7% 

 
Таблица 1 показва събраните отговори, според които най-сериозна е 

нуждата от обучение в областта на комуникацията с доброволчески общности 
и за организиране на специализирани мероприятия. По-ниска е нуждата за 
обучение на персонал на културните институции за организиране на прояви, 
насочени към медиите.  

Процентът на отговорилите, които не са сигурни какви са нуждите от 
допълнително обучение, също е доста висок – близо 17%. Като цяло тези 
отговори кореспондират и с дискусиите по време на целевите групи, които 
подчертават нуждата от повече разяснителна работа за естеството на 
гражданската наука и за практическите начини да се организират подобни 
проекти. На практика всички групи споделят мнението, че този тип инициативи 
не пестят време или средства на културните институции, а по-скоро 
представляват нов вид проекти за ангажираност с широката общественост.  

5. Заключение 
Областта на гражданската наука не е нова, но в наши дни добива нов, 

значително по-широк мащаб благодарение на информационните и 
комуникационните технологии. Докладът разглежда примери на приложението 
на гражданската наука в хуманитарните области и в културните институции.  

Като цяло може да се твърди, че са налице различни възможности за 
ангажираност на групи от доброволци с научни изследвания в стил гражданска 
наука в работата на културните институции.  Изпълняваният в момента проект 
Civic Epistemologies има за цел да постигне по-дълбоко разбиране на 
мотивацията на културните институции и на това как те могат да се 
подпомогнат да организират подобни инициативи в своята практика. 
Проведените начални изследвания показват положително възприемане на 
тези въможности дори при липсата на конкретен опит. Направените 
проучвания потвърждават необходимостта от повече разяснителна работа и 
обучение на персонала на културните институции, особено за работата с 
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доброволчески общности и  организирането на специализирани прояви. Това 
по същество не са чисто технологични области, но включват и технологични 
компоненти. В бъдеще екипът ни ще разработи кратки обучителни модули, 
които адресират тези нужди. 
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CULTURAL INSTITUTIONS AND CITIZEN SCIENCE:  
SOME EDUCATIONAL ASPECTS 

Krassimira Ivanova, Anna Devreni-Kutsuki, Milena Dobreva, Georgios Kutsukis 
Abstract: Citizen science is lately increasing in popularity as a new method of engagement of 
the cultural institutions with the general public. It allows unprofessional researchers to 
conduct activities which help research work coordinated by academics.  

This paper introduces the domain of citizen science and explores its use by cultural 
institutions. Based on the outcome of user studies within the Civic Epistemologies project it 
provides evidence on the need to offer educational activities for the staff of cultural 
institutions, in particular in the areas of communication with citizen organisations and 
organising specialised events.  
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КОГНИТИВНО-ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕСТОВИ ЕДИНИЦИ ВЪВ ФИЗИКАТА 

Мариета Атанасова, Георги Тотков 

ПУ “Паисий Хилендарски“ 
marieta.atanasova@gmail.com, totkov@uni-plovdiv.bg 

Резюме. В работата се въвежда когнитивно-дидактически модел за проектиране и 
генериране на тестови единици с цел автоматизиране на труда на преподавателя. 
Предлага се набор от тестови единици, ориентирани към областта на физичното 
знание. Предложените тестови единици са разработени в рамките на модел, 
базиран на разширената таксономия на Блум, който може да бъде прилаган както в 
традиционното обучение, така и в условията на е-обучението. 

Ключови думи: тестови единици във физиката, таксономия на Блум, модел на 
тестова единица, генериране на тестови задачи 

1. Въведение 
Тестовото оценяване в съвременното обучение се определя от 

предпочитанията и педагогическия опит на съответния преподавател. За да 
бъде процесът на оценяване обективен, адекватен и надежден, от една страна 
е необходимо да се прилага подходяща методика за съставяне на тестовите 
единици(ТЕ). Oт друга, ТЕ трябва да бъдат съобразени с когнитивните 
особености на оценяваните и да измерват резултата от усвояване на 
определено учебно съдържание[9] като част от проведена учебна дейност с 
поставени учебни цели и задачи[1]. При проектиране на подобни ТЕ сe 
съблюдават редица методически препоръки[2, 3, 6]: 

• предварително да се формулират изискванията към знанията и 
уменията на обучаваните, които ще се проверяват; 

• ТЕ да са съобразени по съдържание и форма с възрастовите и психо-
физиологичните особености на изпитваните; 

• ТЕ да покриват всички страни и равнища на учебното съдържание, 
което се диагностицира; 

• формираните ТЕ да осигуряват само един верен отговор (да не касаят 
проблеми със спорни или алтернативни решения); 

• ТЕ да са независими една от друга (успешното решаване на една 
задача да не зависи от успешното решаване на друга); 

• ТЕ да се конструират така, че да включват и съдържание (контекст) за 
тяхното успешно решаване и др. 
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„Добрите“ правила за проектиране и съставяне на различни типове ТЕ (с 
алтернативни или изборни отговори, с отговори за съотнасяне, заместване, 
преобразуване, за асоциация, със свободен отговор и др.) - както в 
компютърен, така и в конвенционален вариант, не само че са спорни в доста 
отношения, но и не предлагат конструктивна основа за създаване на ТЕ в 
конкретни предметни области. Посоченият недостатък се преодолява чрез 
създаване на големи набори от различни по тип ТЕ в конкретната изучавана 
предметна област (ИПО), апробиране на отделните ТЕ в практиката, анализ на 
резултатите по определена методика с цел създаване на стандартизирани 
тестови бази данни (от ТЕ) в ИПО[5]. На подобен принцип са изградени 
широко ползваните в чуждоезиковото обучение системи за тестово изпитване 
TOEFL, SAT, IELTS, FCE, CPE и др. 

В тестовата практика (спец. наблюдавана в е-обучението), тестовите 
единици се проектират и създават интуитивно – на базата на преподавателски 
опит и добри практики, без да се ползват установени или формализирани 
правила. 

Създаването на адекватен (от методическа гледна точка) модел и 
методика за генериране на ТЕ в различни ИПО (вкл. автоматизирано) е 
предмет на изследвания в последните години[1, 3, 7]. В частност, съответната 
методика трябва да предлага ТЕ за ИПО, съобразени с оценяваното 
когнитивно равнище и по този начин да намали степента на субективизъм. 

В настоящата работа е предложен когнитивно-дидактически модел на 
система от шаблони за създаване на тестови единици(ТЕ) в областта на 
физиката. 

2. Когнитивно-дидактически модел на тестови единици 
Прилагането на ТЕ(въпроси, задачи) в процеса на обучение е една от 

учебните дейности, които се прилагат в учебния процес за подпомагане на 
обучаваните да усвоят учебния материал, както и да бъдат оценени техните 
знания в различните области. За правилното моделиране на всяка ТЕ е 
необходимо да се изгради когнитивно-дидактически модел, който ще бъде 
полезен за всеки създаващ тестови задачи от всяка предметна област. За 
целта е необходимо въпросите(задачите) да се класифицират спрямо 
когнитивните равнища на усвояваното знание. 

Когнитивната таксономията на Блум класифицира целите на обучението в 
шест равнища – знание, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка. 
През 2001г. е предложен разширен вариант[4] (редакция на наименованията и 
промяна в реда на последните две равнища), в който когнитивните равнища са 
запаметяване, разбиране, приложение, анализ, оценяване и създаване. 
Предлаганият модел на система от шаблони за ТЕ има две измерения. 
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Първото се базира на 6-те равнища на разширената таксономия на Блум, а 
второто - на семантиката на оценяваното знание(дали се отнася до факти, 
понятия или процедури в ИПО, или до метазнания). Подобен подход успешно 
е приложен в общия случай, без да се конкретизира ИПО[1, 3, 7].  

Посоченият подход се конкретизира в областта на физичното знание. За 
удобство, по всяко от 6-те равнища - знание, разбиране, приложение, анализ, 
синтез и оценка, и в зависимост от семантиката на оценяваното знание(факти, 
понятия, процедури, метазнания), се дава списък от шаблони на ТЕ. Всеки 
преподавател, като следва предложения модел, би могъл лесно не само да 
разширява набора от ТЕ по всяко от двете измерения, но и да ги адаптира и 
използва за създаване на изпитни тестове и в по-тесни предметни области на 
физиката. 

2.1. Запаметяване - най-ниското когнитивно равнище, на което се 
припомнят методи и процеси, особености, структури и др. При него 
изпитваните изброяват, дефинират и посочват понятия, признаци или 
характеристики. На тази основа могат да се генерират еднотипни ТЕ 

• Факти 
1. Дайте определение за ... (обект, понятие)?  
2. Кой от посочените примери е свързан с … (явление)? 
3. Какъв би бил резултатът, ако … (експеримент) се проведе при … 

(условия)? 
4. Коя от … (фигури) описва …. (явление)? 
5. Кое от … (приложения) се отнася за … (уред)? 
• Понятия 
6. Посочете кой/кои от … (обекти) се свързва/т с … (факт, явление, 

закономерност); 
7. Ако се промени стойността на … (величина), как се изменя … (друга 

величина)? 
8. Величината, която описва ... (явление) има … (характеристики); 
• Процедури 
9. Посочете … (опити, условия), при които се наблюдава … (явление); 
10. Определете стойностите на … (величина) по ... (формула) при 

зададени … (стойности на величини); 
• Метазнание 
11. При поднасяне на информацията в … (презентация), посочете 

източниците.  
2.2. Разбиране – отнася се до личностните интелектуални знания, които 

допринасят за възприемането на новата информация. Обучаваните сравняват, 
разграничават, класифицират, обясняват. 
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• Факти 
12. … (явление) се обяснява с това, че ... (факти); 
13. Как се изменя … (явление, обект) при ... (процес); 
14. Кое от … (условия) е причина  за протичане на … (явление)? 
15. Коя от … (формули) се отнася за …. (закон)? 
16. Определете отношението на стойностите  на … (величини), ако се 

увеличи разстоянието между … (обекти); 
• Понятия 
17. Кой от … (опити) е свързан с обяснението на ... (факти)? 
18. Определете отношението между … (величини); 
19. При какви условия стойността на… (величина)  е 

минимална/максимална; 
20. Какви са измененията на стойността на… (величина) с течение на 

времето? 
• Процедури 
21. Как се променя стойността на… (величина) след като се направи 

промяна в … (условия)? 
22. По коя от … (закономерности) се изчислява стойността на… 

(величина)? 
23. Измерването на стойностите на… (величини) ще даде възможност да 

се пресметне стойността на... (величина); 
24. Кой процес е представен схематично на … (фигура)? 
25. Пресметнете стойностите на … (величина); 
• Метазнание 
26. Към кой дял от физиката се отнася … (явление, понятие)? 
27. Изберете … (области), свързани с … (явление, обект, закон)? 
28. Посочете … (явления), които не са свързани с … (тема); 
2.3. Анализ - това е процес на разделяне на информацията на дадени 

съставни елементи и търсене на закономерност между тях. Обучаваните 
дават прогнози, откриват грешки, проверяват хипотези.  

• Факти 
29. От … (опит, илюстрация) може да се направи извод, че ... (факти); 
30. Кои от … (елементи) показват … (характеристика на величина)? 
31. Опишете … (опити, условия), при които се наблюдава … (явление); 
32. За да се определи стойността на … (величина) е достатъчно да се 

знаят ... (факти); 
33. Структурните елементи на ... (обект) са ... (обекти, понятия); 
• Понятия 
34. На коя от … (фигури) грешно е представено ... (явление, процес)? 
35. Кое от … (факти, твърдения) не е вярно? 
36. Коя от … (стойности на величина) е най-малка? 
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37. По … (графика) определете стойностите на … (величина); 
38. Максималната (минимална) стойност на … (величина) зависи от ... 

(обект, процес); 
39. За всяка от стойностите на… (величини в таблица) да се подбере 

правилната формула, по която се пресмята; 
40. Коя от следните стойности … (стойности) изразява връзката между … 

(величини)? 
• Процедури 
41. Какво ще се наблюдава, ако се направи промяна в … (елемент на 

схема, постановка)? 
42. Прогнозирайте резултата след промяната на … (елемент от опитна 

постановка); 
43. Коя от … (рисунки) описва опита, който се ползва за проверка на ... 

(факт); 
44. При какви условия се наблюдава … (явление)? 
• Метазнание 
45. Сравнете … (явления) по отношение на ... (факти); 
46. Сравнете … (величини), които описват … (явление); 
47. Дайте пример за прогностична функция на физичната теория за … 

(явления); 
2.4. Оценка (най-високото равнище) включва оценяване спрямо 

определени норми (поставени от преподавател/обучаван) за това – доколко 
даден материал или методи на обучение съвпадат с поставените учебни цели. 
Обучаваните изразяват предпочитания, коментират, правят избор. 

• Факти 
48. Подредете … (приложения) по значимост; 
49. Направете извод, като сравните … (опити);  
50. Кое от изброените твърдения … (факти) е вярно? 
51. Кое от изброените твърдения…(факти) не е вярно? 
52. Наблюдаването на кое от … (явления) е експериментално 

доказателство за … (свойство) на ... (обект)? 
53. Кое е най-вероятното явление за обяснението на ... (факт)?; 
54. От … (формули) изберете тази, която изразява най-точно връзката 

между ... (величини); 
55. Какъв извод може да направи за … (явление)? 
• Понятия 
56. Ако означим … (величина) с ... (означение), то вярна ли е … 

(формула)? 
57. Възможен ли е преход между … (състояния на обект)? 
• Процедури 
58. Утвърждава ли … (графика) извода, че ... (факт); 
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59. Кой е водещият метод при извода на закономерностите за ... 
(явление)? 

60. Правилно ли са използвани … (уреди) за измерване на …. 
(величина); 

• Метазнание 
61. Определете значението, което има за вас … (уред). Посочете случай, 

в който бихте го приложили; 
62. Преценете реална ли е получената стойност за … (величина)? 
2.5. Създаване - комбиниране на елементите на знанието по различен и 

непознат за обучавания начин. Тук се формулират изводи, планират, създават 
и решават задачи. 

• Факти 
63. Съставете таблица, в която да сравните характеристиките на …. 

(обекти); 
64. Ще се наблюдава ли … (явление), ако ... (факти); 
• Понятия 
65. Създайте таблица, в която се сравняват стойностите на … (величина) 

при … (условия); 
66. Изобразете графично … (процес); 
• Процедури 
67. Каква еквивалентна стойност на … (величина) ще получите, ако 

извършите … (процедура)? 
68. Представете таблично стойностите на … (величини); 
• Метазнание 
69. Изгответе презентация за … (елементи) на …. (физична теория); 
70. Обосновете ролята на … (метод) за доказване на .. (закон); 
2.6. Приложения - свързва се прилагането и демонстрирането на вече 

усвоени нови знания в непознати, нови ситуации. Всички количествени задачи 
могат да бъдат използвани в тест за проверка на това познавателно равнище. 

• Факти 
71. Явлението, при което ... (факти) се нарича …; 
72. Направете извод за големината на … (величина) при условие, че ... 

(факти); 
73. Дайте примери за приложение на … (закономерност, явление); 
• Понятия 
74. Изчислете стойността на … (величина) по … (формула); 
75. Напишете формулата, която описва зависимостта на … (величина) от 

... (величини); 
76. Опишете възможните приложения на … (закон); 
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77. Посочете възможната максимална стойност на … (величина) в 
случай че ... (факти); 

• Процедури 
78. Постройте … (схема); 
79. Представете графично ... (процес); 
80. Определете показанията на … (уред) в … (схема); 
81. Получаването на … (ефект) става чрез ... (процес); 
82. Изразете графично … (закономерност/зависимост); 
83. Коя от … (процедури) се използва за ... (явление); 
• Метазнание 
84. Организирайте дискусия, свързана с … (явление); 
85. Какъв извод може да се направи за зависимостта на ... (величина) 

след като се разгледа … (симулация)? 
86. Предложете идеи, с които да обясните … (факт, вкл. 

експериментален резултат). 

3. Заключение 
Създаването на модел и методика за генериране на ТЕ, съобразени с 

педагогически и когнитивни изисквания и подходящи за компютърна 
реализация, е актуален въпрос на съвременната тестология.  

Предлагането, апробирането и утвърждаването на адекватни модели, 
подходящи за автоматизирано проектиране на ТЕ значително би 
подпомогнало и облекчило преподавателите при създаване на тестови банки в 
различни предметни области. Подобен подход би довел не само до 
повишаване на качеството на изпитните процедури, но и до възможност за 
персонализиране на процеса на оценяване към когнитивното равнище на 
знания на конкретния обучаван. 

Предложеният модел и конкретен набор от ТЕ оптимизира работата на 
проектанта на тестове в областта на физиката и спестява време и усилия за 
създаване на дидактически тестове. 

Представената методика (под формата на примерен набор от стандартни 
ТЕ, следващи разширената таксономия на Блум) търпи развитие и уточнения 
след апробиране за проектиране и прилагане на тестове в различни 
подобласти на физиката като механика, термодинамика, електромагнетизъм и 
др. В тази посока на дневен ред стои въпросът за предлагане на модел, 
съставен от йерархична система от шаблонни набори ТЕ, следваща конкретна 
таксономия на физичните области и понятия. 

По всяка вероятност предложеният подход за създаване на набор от 
шаблонни ТЕ в конкретната област (физика), без особени затруднения, би 
могъл да се пренесе и в други предметни области (напр. математика или други 
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природни науки). В този смисъл се надяваме, че разработката дава повод за 
размисъл и изследвания на широк кръг от преподаватели и студенти – бъдещи 
учители. 

В перспектива разработеният модел ще бъде усъвършенстван с добавяне 
на допълнителни елементи с цел осигуряване на адаптивност в системи за е-
обучение. 
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COGNITIVE-DIDACTIC MODEL FOR MAKING TESTING ITEMS IN PHYSICS 

Marieta Atanasova, George Totkov 
Abstract. In the present work, a cognitive-didactic model has been introduced for designing 
and generating tests with the purpose of automation of the work of the teacher. A set of test 
items has been offered, which are suitable to be used in the field of physics knowledge. All 
the testing items offered are developed within a model based on the extended Bloom’s 
taxonomy, which can be applied in the case of conventional study as well as e-learning. 
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SPIRAL WALK EXPOSED 
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Abstract: Traversing a matrix along a spiral is a popular small programming problem, but one 
which is often solved incorrectly, or only partially, or in an ill-structured way. To benefit 
teaching and learning good programming style, we considered worthy to present the 
construction of several solutions to this problem in an expository manner. Some related 
combinatorial problems are also discussed. Hopefully, the text can be useful to high and 
higher school teachers and students, as well as to practicing programmers. 

Keywords: algorithm, spiral, traversal, programming, calculation. 

Introduction 
Traversing a matrix along a spiral is a popular small problem, commonly used 

as an exercise for students in programming, and sometimes for testing practical 
skills at programming interviews [2,3,4]. Simple though the problem may seem, 
most of the solutions that one can see on the World Wide Web and even in 
textbooks are incorrect, incomplete, ill-structured, overly complicated, or more than 
one of these. Therefore, it might be beneficial to both learners and teachers of 
programming to expose correct and well-structured solutions to the said problem, 
along with discussion of some related problems. This is the subject of the present 
article. It is written to be accessible to anyone having a basic knowledge of the C 
programming language. 

The text can also be viewed as exposing a series of exercises in the so called 
‘code kata’ style (see e.g. [1]), where a certain programming problem is being 
worked through again and again in possibly different ways. In this respect it might 
be of interest to practicing programmers. 

Problem statement 
A matrix is a rectangular table of elements of a kind, and traversing it means 

producing a sequence of these elements. There may be different ways of mapping 
the table's elements to a spiral-like curve. The spiral can evolve from the inside 
outwards, or it can shrink from the outside inwards, and it can be directed clockwise 
or inversely. A shrinking spiral will typically start, and an expanding spiral will 
typically end, at any of the four corners of the table. In the following we consider a 
clockwise shrinking spiral starting at the table's upper left corner. 
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If the table has m rows and n columns, we characterize it by saying that it is a 
m×n table. Here are examples of 3×4 and 4×5 tables of letters and their traversals: 

a—b—c—d             a—b—c—d—e 
      |                     | 
e—f—g h             f—g—h—i j 
|     |             |     | | 
i—j—k—l             k l—m—n o 
                    |       | 
                    p—q—r—s—t 

The traversal visits the elements a b … g and a b … l, respectively. But 
as the type of the elements and their specific values are immaterial to the traversal, 
we can consider only the size m×n of the table, and enumerate the coordinates of 
the elements rather than the elements themselves. For the above two tables, the 
result of traversing is then 1 1  1 2  …  2 3 and 1 1  1 2  …  3 2. 

Thus, the problem is, given m and n (m,n≥1), to produce the sequence of 
coordinates as explained. 

Programming 
In order to solve a programming problem, one needs to find a suitable 

conceptualization for it. For more complex problems, suitability may imply 
considerations of various kinds, including data structure selection and resource 
efficiency. In the present case, we are only interested in simplicity. We assume that 
a conceptualization is simple if it admits a straightforward and sufficiently precise yet 
concise description in a natural language. 

One way to conceptualize the spiral traversal of a table is to think of it as 
‘cutting’ the table along its borders. This is illustrated on the left part of Figure 1: the 
topmost row is cut first by enumerating its elements from left to right; then the 
rightmost column is cut by enumerating the respective elements in downward 
direction; then the bottommost row is cut by walking it through from right to left; 
finally, the leftmost column is cut, i.e. enumerated going upwards; then these steps 
are repeated. The general idea is that each of the four cuts leaves a smaller table 
than the one to which it applies, but a rectangular table anyway. Thus, the traversal 
problem simplifies to doing cuts in succession until the table is empty. 

 
Figure 1 
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We must be careful to note when, after a cut, the resulting table gets empty, and 
end the traversal. Not doing this may entail an error, such as visiting cells of the 
table that have been already visited, or even failing to terminate the process 
altogether. It is easy to observe (and prove) that for a square initial table of size n×n 
the resulting table gets empty after cutting some row. This leads to the following 
procedure, where a is the coordinate of the current left, and simultaneously the 
current top border, and b is the right and simultaneously the bottom border: 

 1: void spiral1(int n) { 
 2:   int a, b, i, s; 
 3:   for (s=0,a=1,b=n;; ++a,--b) { 
 4:     for (i=a; i<=b; ++i) VISIT(a,i); 
 5:     if (a==b) return; 
 6:     for (i=a+1; i<=b; ++i) VISIT(i,b); 
 7:     for (i=b-1; i>=a; --i) VISIT(b,i); 
 8:     if (b-a==1) return; 
 9:     for (i=b-1; i>a; --i) VISIT(i,a); 
10:   } 
11: } 
The s variable keeps track of the number, in the order of traversal, of the cell to 

visit, and VISIT(u,v) is a macro for visiting the cell with coordinates u,v: 
#define VISIT(u,v) printf("%d: %d,%d\n",++s,u,v) 
The four inner loops implement the cuts. They are varyingly initialized, and their 

terminating conditions are similarly varied. The outer loop is nominally indefinite, the 
actual termination taking place at lines 5 and 8. 

For a table m×n that is not necessarily square, we need to introduce two more 
variables. As before, a and b point at the top and bottom rows of the current table, 
but now c and d are the coordinates of its leftmost and rightmost columns: 

 1: void spiral2(int m, int n) { 
 2:   int a, b, c, d, i, s; 
 3:   for (s=0,a=1,b=m,c=1,d=n;;) { 
 4:     for (i=c; i<=d; ++i) VISIT(a,i);  // row a 
 5:     if (a<b) ++a; else break; 
 6:     for (i=a; i<=b; ++i) VISIT(i,d);  // column d 
 7:     if (c<d) --d; else break; 
 8:     for (i=d; i>=c; --i) VISIT(b,i);  // row b 
 9:     if (a<b) --b; else break; 
10:     for (i=b; i>=a; --i) VISIT(i,c);  // column c 
11:     if (c<d) ++c; else break; 
12:   } 
13: } 
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A bit of reasoning or experimenting reveals that, for a rectangular table, any of 
the four kinds of cuts may happen to be the last one, so we are careful to terminate 
the traversal after any of the four inner loops, upon a specific condition. 

Interestingly, spiral2, which is a more general procedure that spiral1, is 
also more regular with respect to structure! The four inner loops are written in a very 
alike manner, as are the four exiting conditions at lines 5, 7, 9, and 11. Besides, 
each of a, b, c, and d changes at exactly the right place: immediately after the loop 
that affects it, and only if it does make sense to change – when the traversing is not 
yet finished. That generalization can lead to a more regular, simple, and elegant 
program at practically no cost (the size increases only insignificantly) is an important 
lesson to learn on this example. 

There is, however, another way to look at how a table can be traversed spirally. 
Whenever m,n≥2, instead of doing individual cuts along the borders, we can think of 
stripping entire rectangular frames comprised of these borders. If each side of a 
rectangle is taken to consist of all cells in the respective direction but the last one, 
as depicted on Figure 1, right, then each side is nonempty, the lengths of horizontal 
sides being both equal to n-1, and those of the vertical sides to m-1. 

Note that, according to this conception of the problem, the sides of a rectangle 
correspond to half-open ranges – the kind of ranges that one is used to in modern 
programming and that is well supported in languages such as C, C++, Java, etc. 

For a square table of size n×n we now obtain the following traversal procedure: 
 1: void spiral3(int n) { 
 2:   int a, b, i, j, s; 
 3:   for (s=0,a=1,b=n; a<b; ++a,--b) { 
 4:     i = j = a; 
 5:     for (; j<b; ++j) VISIT(i,j); 
 6:     for (; i<b; ++i) VISIT(i,j); 
 7:     for (; j>a; --j) VISIT(i,j); 
 8:     for (; i>a; --i) VISIT(i,j); 
 9:   } 
10:   if (n%2) VISIT(a,a); 
11: } 
Line 10 caters for the fact that for odd values of n, after traversing (n-1)/2 

rectangles, there remains a single unvisited cell at the centre of the table. 
It can be observed how much simpler and more elegant spiral3 is, compared 

to spiral1. This is due to two reasons. One is that there is no need now to check 
at two different places for whether the traversal should be terminated. More 
importantly, the spiral walk is now more regular, for there is a single pair i j of 
coordinates used to visit all cells. That pair is initialized at line 4 once for each 
iteration of the main loop (i.e., once for a rectangle). Each of the inner loops 
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advances i or j, but this never causes the pair i j to lose track of the rectangular 
walk, because each loop leaves the respective variable pointing precisely at the 
starting cell of the next loop. That is why the internal loops need no, and have no, 
explicit initialization – each of them inherits its initialization from the previous one. 

This organization of the program clearly demonstrates the importance of the 
seemingly minor change from closed to half-open ranges in representing a 
rectangular frame. 

For rectangular tables spiral3 generalizes to the following procedure, where 
we introduce c and d just like we did for spiral2: 

 1: void spiral4(int m, int n) { 
 2:   int a, b, c, d, i, j, s; 
 3:   for (s = 0, i = j = a = c = 1, b = m, d = n 
 4:       ; a<=b && c<=d 
 5:       ; ++a, --b, ++c, --d, ++i, ++j) { 
 6:     for (; j<d; ++j) VISIT(i,j); 
 7:     for (; i<b; ++i) VISIT(i,j); 
 8:     if (a==b || c==d) {VISIT(i,j); return;} 
 9:     for (; j>c; --j) VISIT(i,j); 
10:     for (; i>a; --i) VISIT(i,j); 
11:   } 
12: } 
Like in spiral3, we need to be careful of the existence of ‘unreachable’ cell(s) 

of the table – those that remain after all possible rectangles are traversed, and 
therefore have to be visited separately. For a square table, the only unreachable cell 
is at the centre, if there is one. What are these cells for a rectangular table m×n? 

 
Figure 2 

A bit of investigation shows that unreachable cells exist if and only if min(m,n) is 
odd. In this case, there is a middle row (m≤n) or a middle column (m≥n) in the table, 
a part of which remains after traversing all enclosing rectangles (Figure 2). Let's call 
that remaining part a spine. No matter whether a spine is horizontal or vertical, if we 



56 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

start to traverse it like a rectangle, but only do half of the work, i.e., walk along the 
upper and the right sides (one of these walks being necessarily void), there remains 
only one unreachable cell – the last one along the spine (on Figure 2 that cell is 
cross-hatched). This is why in spiral4 the main loop’s body is split by line 8, at 
which the presence of an unreachable cell is ascertained by checking whether the 
current rectangle is actually a spine. Note that the cell is nevertheless pointed at by 
the pair i j, like all other cells that are being visited. 

Now that we have a form of traversal in which the coordinate pair i j moves 
smoothly along each rectangle, the following observations are in order: 

• at each move from a cell to another, exactly one of the values i and j 
changes, and the change is either by 1 or by –1; 

• at corner positions, the running variable always changes from i to j or v.v.; 
• at two diagonal corner positions, the value to advance the running variable 

with changes from 1 to –1 or v.v. 
These are invariant properties of traversing a table. However, in spiral4 they 

are not explicitly expressed, as e.g. we use different loops for the different sides of a 
rectangle, and the only information passed from a loop to another is the values of i 
and j. 

In order to make use of the observed regularities, we now redo spiral4, in 
particular unifying the four inner loops. The result is spiral5: 

 1: void spiral5(int m, int n) { 
 2:   int i, j, km, kn, k, d, *p, s; 
 3:   for (s=0, i=j=1, km=m, k=kn=n, d=1, p=&j 
 4:       ; km>0 && kn>0 
 5:       ; km-=2, k=kn-=2, ++i, ++j) 
 6:     for (int _0=2; _0; --_0) { 
 7:       for (int _0=2; _0; --_0) { 
 8:         for (int _0=k-1; _0; --_0) 
 9:           {VISIT(i,j); *p += d;} 
10:         p = p==&i ? &j : &i;  k = km+kn-k; 
11:       } 
12:       if (km==1 || kn==1) {VISIT(i,j); return;} 
13:       d = -d; 
14:     } 
15: } 
Instead of by boundary values a, b, c, d, the traversed rectangle is now 

represented only by its height km and width kn. Each side of а rectangle has length 
k, where k is either km or kn, so the loop at lines 8-9 says ‘do k-1 times: visit a 
cell and advance to the next one’. As the pointer p refers to either i or j, it is one of 
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these variables that is incremented at line 9, the increment d being 1 or –1. A 
rectangle is traversed by splitting the work – the loop at lines 6-14 – into two halves, 
in each half dealing with two sides – the loop at lines 7-11. Each time a half ends, d 
switches to the opposite value (line 13). After traversing a side, at line 10, p 
switches from (pointing at) i to j or v.v., and k switches from km to kn or v.v. 

It is important to note that each of the loops at lines 6, 7, and 8 merely 
establishes a certain number of repetitions of the respective body. For that purpose 
each loop introduces a variable, but the latter is not used in the loop; it just counts 
from the given initial value down to 0. This ‘non-use’ is accentuated by giving each 
of the three variables a formal and unusual name, a kind of non-name. 

To stress even more that the three nested loops are mere repetitions, we 
introduce the following macros: 

#define REP(t) for (int _0=t; _0>0; --_0) { 
#define END } 

Using them, the above procedure takes the even cleaner form: 
 1: void spiral6(int m, int n) { 
 2:   int i, j, km, kn, k, d, *p, s; 
 3:   for (s=0, i=j=1, km=m, k=kn=n, d=1, p=&j 
 4:       ; km>0 && kn>0 
 5:       ; km-=2, k=kn-=2, ++i, ++j) 
 6:     REP(2) 
 7:       REP(2) 
 8:         REP(k-1) VISIT(i,j); *p += d; END 
 9:         p = p==&i ? &j : &i;  k = km+kn-k; 
10:       END 
11:       if (km==1 || kn==1) {VISIT(i,j); return;} 
12:       d = -d; 
13:     END 
14: } 

Calculating 
Traversing whatever structure is generating a sequence of its elements. For 

each such problem, there is a related one: given an element of the structure, to find 
its ordinal number in the generated sequence without actually generating the latter. 
This is a combinatorial problem requiring calculation. The ability to solve such 
problems is a part of what makes a competent programmer. 

Related to traversing a table as presented here, the above problem is, given the 
size of a table and a pair of cell coordinates, to find the ordinal number of the cell in 
the order of traversal (the value of s in each of the procedures above). The problem 
can be solved as follows. 
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Recalling that the spiral traversal consists of properly alternated two kinds of 
horizontal and two kinds of vertical linear traversals, we can categorize the cells of 
the table into four groups. A cell is north (N) if it is visited within a horizontal 
traversal from left to right; east (E) if visited within a vertical, downwards-directed 
traversal; south (S) if visited ‘horizontally’, moving from right to left; and west (W) if 
visited when moving upwards. The four groups meet each other in pairs along the 
four diagonals, as well as along the spine, as shown on Figure 2 by the grey cells. 

In other words, the sets N, E, S, and W consist of, respectively, rows scanned 
eastwards, columns scanned southwards, rows scanned westwards, and columns 
scanned northwards. Besides, each row and column, and thus each cell, belongs to 
exactly one rectangle, these rectangles being nested within each other, together 
constituting the table. Nesting immediately suggests sequential numbering, and 
knowing the ordinal number T of a rectangle in that sequence lets one compute the 
total number of cells on the rectangles that precede T. For a given rectangle and a 
cell on it, we can also find, depending on the N/E/S/W category of the cell, the 
number of cells on the rectangle that precede the given cell in the traversal. 

Therefore, the ordinal number of a cell in the traversal sequence can be found 
by finding the category of the cell, obtaining the ordinal number T of the respective 
rectangle, and, on this basis, finding the total number of cells on the same and other 
rectangles that precede the given cell in the traversal. 

The equations of the four diagonal lines of a table m×n are: 
NW:  i–j = 0  NE:  i+j = n+1 
SW:  i+j = m+1  SE:  i–j = m–n . 

Let i and j be the coordinates of a specific cell in the table. From the above 
equations it is easy to find the category of the cell as depending on i and j: 

N:  i ≤ (m+1)/2,         i ≤ j ≤ n–i+1, 
E:  j ≥ (n+1)/2, n–j+1 ≤ i ≤ m–n+j, 
S:  i > (m+1)/2, m–i+1 ≤ j ≤ i–m+n, 
W:  j < (n+1)/2,         j < i ≤ m–j+1. 

Note that the cells on the NE diagonal are considered to belong to both N and E 
categories, and similarly for SE and SW diagonals; the cells on NW are only N. The 
cells of a horizontal (vertical) spine are considered N (E), as they should. 

The number T for the rectangle on which the cell (i,j) is can be determined as 
the distance of the cell from the table border that corresponds to the cell’s category. 
Thus, by category, T equals:   i  if  N,   n–j+1  if  E,   m–i+1  if  S,   and   j  if  W. 

A p×q rectangle has 2(p+q)–4 cells on it. Each rectangle is by two cells smaller 
in both height and width than the immediately enclosing one, so the former consists 
of 8 cells less than the latter. It follows that the k-th rectangle has 2(m+n)–8k+4 
cells. Summing up for k=1,2,…,T–1, the rectangles that come prior to T in the 
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traversal together contain 2(T–1)(m+n–2T+2) cells. Substituting for T depending on 
the category of the cell, we obtain for this quantity: 

N:  2(i–1)(n+m–2i+2), 
E:  2(n–j)(m–n+2j), 
S:  2(m–i)(n–m+2i), 
W:  2(j–1)(n+m–2j+2). 

In order to find the ordinal number of the cell on its own rectangle T, we note 
that the rectangle has its NW corner at coordinates (T,T) and is of height m–2(T–1) 
and width n–2(T–1). Then, using the coordinates (i,j) and the cell's category, we add 
up the needed amounts. For example, an E cell would be preceded by the n–2(T–1) 
cells on the N side, and i–T–1 other cells on the E side of the rectangle. That cell's 
ordinal number on the rectangle is therefore n+i–3T+2 = i+3j–2n–1. Doing as said 
for all the four categories and adding the above found amounts for the preceding 
rectangles, we finally obtain for the ordinal number of (i,j) in the overall traversal, by 
category: 

N:  (i–1)(2n+2m–4i+3)+j, 
E:  2(n–j)(m–n+2j–1)+i+j–1, 
S:  (m–i+1)(2n–2m+4i–1)–m–j, 
W:  2j(n+m–2j)–i+j+1. 

Note that the assumption that a diagonal point is categorized ambivalently 
means that, for such a point, two of the above formulae are equally applicable. 

A number of other traversal-related calculational problems suggest themselves. 
For example: 

• Which cell is the last one (or has a given ordinal number)? 
• Given the coordinates of a cell, which cell is the previous one visited, and 

which is the next one to visit? 
• How many 90° turns are there in a spiral traversal? 
• Which of the four directions is the last one taken (or which is the one with a 

given ordinal number in the sequence of directions)? 
• At which cell does the last turn (or the turn with a given number) occur? 
Some of the problems can be solved by immediate reasoning, some others by 

applying the already obtained results, and yet some others – by using similar 
techniques. One can also consider other kinds of spiral traversal, including 
outwards-directed, and pose similar questions. 

Concluding remarks 
Taking spiral traversing as an example of educational problem solving, we have 

developed solutions of different kinds. Further analysis of the solutions can elucidate 
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what features, and in what respect, make one or another of the solutions ‘better’. 
We leave this to the interested reader. 

A path not explored here is solving the problem in a functional – as opposed to 
imperative – manner. Using a functional programming language leads to a very 
different style of expression and extremely concise – up to one line! – and elegant, 
although not necessarily resource-efficient solutions. The functional point of view 
certainly adds to the educational value of discussing this programming problem. 

Finally, we would like to stress that solving calculational problems related to a 
programming problem should never be underestimated. Beside its immediate utility 
as an exercise in combinatorics, it helps fully comprehend the original problem, and 
can provide insights on building better programming solutions. 
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ОБХОЖДАНЕТО ПО СПИРАЛА ОБЯСНЕНО 
Бойко Банчев 

Институт по математика и информатика 
Резюме: Обхождането на таблица по спирала е популярна малка задача по 
програмиране, но често бива решавана погрешно или частично или пък зле 
структурирано. В името на преподаването и усвояването на добър стил на 
програмиране намерихме за добре да представим с пояснения построяването на 
няколко решения на тази задача. Разглеждат се и някои свързани с нея 
комбинаторни задачи. Надяваме се, че текстът би бил полезен за преподаватели и 
учащи от средното и висшето училища, както и за занимаващите се практически с 
програмиране. 
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GRAPHICAL APPROACH TO TEACHING COMPOUND INTEREST 
IN HIGH SCHOOL MATH CLASSES 

Iordanka Gortcheva  

Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences 
gorcheva@math.bas.bg    

Abstract: The topic of compound interest has its place in high school mathematics curriculum 
to introduce the students to one important application of exponential function. It prepares 
them to understand the basics of the most widely spread financial instruments like deposits 
and loans. Modern open source Dynamic Geometry Systems (DGS) like GeoGebra allow 
high school mathematics teachers to apply a dynamic graphical approach to the concept of 
compound interest. The elements of inquiry based learning implemented in math classes help 
students become independent and critical thinkers, decision makers, and discoverers. 
Experiments and observations with DGS serve as a source of formulating and verifying 
financial concepts and hypotheses like The Rule of 72, The Continuous Compounding 
Concept, etc. In this creative process, students use DGS to graphically and numerically 
shape their ideas. Experience gained from the inquiry based learning activities accustoms 
students to using DGS for analysis of financial situations later in life.  

Key words: Dynamic geometry systems (DGS), Inquiry based learning, Exponential function, 
Compound interest, The Rule of 72, Continuous compounding 

1. Introduction 
National high school mathematics curriculum considers mathematics classes as 

а natural environment for learning the concept of compound interest. Preliminary 
knowledge on exponential function, logarithms, and geometric series allows 
students to mathematically model financial situations including long-term deposits 
and loans. The formulae in their textbooks help them find the time frames of 
financial events, as well as the amount of money expected or needed [1, 25-29]. In 
such a way mathematics crucially helps family, society, and business in laying 
fundamentals of people’s financial literacy. 

 The effect of studying the topic of compound interest can be even greater if 
inquiry based learning supported by the means of dynamic geometry systems 
(DGS) is implemented in problem solving activities. Guided by the teacher, the 
students use their knowledge on functions and graphs to model and analyze 
financial situations and develop their creativity. Rich graphic representations which 
DGS offer become a source for observations, exploration, and mathematical 
reasoning [2]. They enable students to develop financial knowledge and skills and 
use it to invent and test strategies to financial situations without risking real money. 
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2. Necessity to use DGS in teaching the topic of compound interest  
In regular mathematics textbooks the topic of compound interest is covered fully 

and in detail. However, it is not illustrated by graphs [1, 25-29], which might pose a 
potential difficulty to the students. 

DGS provide convenient tools to fill that unintentional gap and not only make the 
theoretical concept easier to understand for students, but also practical financial 
situations simpler to model and explore. Teachers use DGS in applying a graphical 
approach to the topic alongside with the analytical one and even with spreadsheet 
calculations. When the choice of a particular DGS is not only a question of teachers’ 
personal preferences but of finances as well, GeoGebra [3] as open source software 
attracts numerous admirers. Students find inquiry based learning amusing and 
helpful for their success in math classes, mastering the concept studied. For this 
reason, further GeoGebra worksheets are used to provide a combined analytical 
and geometric approach to the concept of compounding the interest and put the 
students on the path of inquiry based learning.  

Although not complicated, the equation of compound interest from regular math 
textbooks still confuses many students, especially when they are to assign specific 
numerical values to its parameters:  

 

                                      
Tx

T
rPxf ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 01.01)( 0

 (1) 
      

 

Here 0P  is the initial capital, deposited at r% annual percentage rate (APR) for x 
years and compounded T times per year and )(xf  is the future value of 0P  that 
has to be calculated. 

Observing the impact of parameters on behavior of function )(xf through its 
graph reveals to students the meaning of each one; then the correct values are easy 
to work out and substitute. Therefore, elementary, but instructive examples are to be 
initially offered to the students in order to support them in their efforts to 
comprehend the role of parameters: 

 

Example 1. The sum of $100,000 is put in a bank deposit, compounded monthly 
at 7.2% APR. The deposit is closed in 11 months on maturity. How can the graph in 
Figure 1 be used to show the amount of money withdrawn?  

 

To get the answer, the students are to fill the data into the dynamic worksheet 
provided with the help of the sliders. What they are expected to figure out is that 
since one year has 12 months, the one-month deposit matures 12 times per year. 
Therefore, the value of parameter T is T = 12. 
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 Figure 1. Exponential function used to model the time effects of compound 
interest: x – time in years, y – amount of money deposited in $ 

 

 

 
 

     

 

 Figure 2. Exponential function as a model of a bank deposit compounded 
monthly for 11 months (approximately equal to 0.92 part of a year) 
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To use the correct value for x to plug into equation (1) or take as x-coordinate of 
a point on the graph, the students are to guess that the x-axis represents time in 
years. Therefore, 11 months are to be considered  as 92.0

12
11 ≈  part of a year and 

this is the number assigned to x in Figure 2.  
To the students whose GeoGebra worksheets have been prepared in advance 

by the teacher, Example 1 offers one more challenge. Those who decide to adjust 
the graph may not wish to change the scale on the y-axis although the amounts of 
money are 103 times greater. A wise move is only to change notations of the 
amounts on the y-axis and think of the y-coordinates in Figure 1 as multiplied by 
103. However, this would be not the case for the x-axis, where an appropriate 
enlarging of scale would provide a better view on the example’s numerical data. 
Therefore provoking students to explore scale as a tool for quality of graphic 
representations develops their technical and numerical culture. 

To have a dynamic worksheet better corresponding to the aims of inquiry base 
learning, I have imbedded two auxilliary lines which the students can slide to display 
the coordinates of points. The horizontal dotted line always remains parallel to the x-
axis, while the vertical one – to the y-axis. Placing the vertical dotted line at position 
x = 0.92, the students find its intersection with the graph of )(xf . In Figure 2, the 
intersection point is denoted by M. Sliding the horizontal dotted line until it passes 
through M allows identifying the respective y-coordinate. It represents the amount of 
money (in thousands of dollars) withdrawn from the bank after the deposit has been 
closed. 

The students notice that on the interval )5.1,5.1(−∈x  the graph of exponential 
function )(xf  resembles a line. They explain their observation as an effect of the 
larger scale on the x-axis which they have selected for a better view. They extend 
their observations and suggest that since time x and money y are nonnegative, the 
values of )(xf  are to be displayed primarily in the first quadrant of the coordinate 
system.  

Compared to recent levels of APR, the data of the next example may seem a bit 
far-fetched. However, for educational purposes, its choice is justified: 

 

Example 2. A bank offers 42.8% APR for 1-month deposits and 43% APR for 3-
month deposits. A customer considers putting some money into either type of 
deposits for two years, compounding the interest to the principal. Which of the two 
deposits is preferable?    

 

With GeoGebra spreadsheets the students analyze the two types of deposits 
without doing calculations by hand. Although the 3-month deposits look more 
attractive to the customers, the effect of compounding on long term basis leads to a 
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lower APR, the result of which is shown in Figure 3. As this effect is sensitive to 
numerical data, it should be carefully selected to match the educational purposes.  

 
 
 
 

 

 

  
Figure 3. A higher long term compound interest may lead to a lower income. The 
graphs show that in 2 years of compounding, a 3-month deposit at 43% APR 

is less profitable for the customer than a 1-month deposit at 42.8% APR. 

 

 
 
 

Experiments of that kind reveal intriguing trends and phenomena of compound 
interest and boost enthusiasm and interest in finance in the classroom. They raise 
students’ responsibility to their pocket money and can even make them consider a 
prospective profession in finances [4-5]. 

3. Inquiry based learning activities  
Testing the role of each parameter in equation (1) through DGS worksheets is a 

regular strategy in inquiry based learning which requires preliminary experiments 
planning. For the students, it is an activity of gathering observations, formulating 
hypotheses, and reasoning on them. The more grounded in real finance it is, the 
more excited the students are by the concept of compound interest and more willing 
to apply it in the future.    
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3.1. Exploring the role of parameter r 
Changing the value of parameter r accompanied by simultaneous tracing of the 

graph of )(xf offers young people interesting material for interpretation (Figure 4).  
 
 
 
 

 

  

  
Figure 4. Changing the value of parameter r from 0 to 10 models also the  

modern trend of lowering the deposits APR by most European banks 

 

 
 
Looking at the exponential growth of )(xf , the students speculate that the 

bigger the APR, the steeper the graph, therefore, the faster the deposited money 
grows.    

The limit case r = 0 also attracts their attention because it is close to reality: 
many banks have recently lowered their APRs. As interest is just a price paid to the 
depositors for using their money, this trend should not surprise us. The price of any 
commodity depends on the demand and supply at the free market, therefore the 
price of money also obeys its law the bigger the supply, the smaller the demand, the 
lower the price.  

The students speculate that for the bank customers with deposits, low APRs 
bring almost no profit. This is not the case if money is used for long term 
investments at the stock market.  

Experimenting with DGS worksheets helps students discover the empirical Rule 
of 72, used for manual calculation of the number of years x, needed to double the 
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money, put in a 1-year deposit at r% compound interest. According to the rule, x is 
approximately equal to the ratio of number 72 and number r. Through GeoGebra 
spreadsheets (Figure 5) the result can be easily compared with the exact number of 
years  

)01.01ln(
2ln

r
x

+
=   for which money in a 1-year deposit doubles. 

 
   

   

  
Figure 5. The Rule of 72: illustration of the approximate number of years needed to 

double money 0P  in a 1-year deposit at r% compound interest 

 

 
3.2. Exploring the role of parameter T  
 

Interesting experiments can be also performed by changing the value of 
parameter T through the slider. The graphs of functions )(xf  obtained through 
DGS for different values of T, together with the graph of function )(xg  are shown in 
Figure 6.  

Enlarging the number of compounding periods – from one per year to one per 
hour every day of the year and then – at every moment of the time, – introduces the 
idea of continuous compounding to the students. Since limits of functions are not 
studied in all math classes, it makes sense to compare the values of functions 

Tx

T
rPxf ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 01.01)( 0

and rx
T ePxfxg 01.0

0)(lim)( == ∞→  (Table 1).  
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  Figure 6. Comparison between discrete and continuous compounding by:      
functions )(xf and )(xq respectively 

 

 
Table 1. Final amount of $1,000 deposited at 5% compound interest  

 

Compounding Value of T in 1 year in 10 years in 20 years 
   Every year 1 $1,050.00 $1,628.89 $2,653.30 
   Every month 12 $1,051.16 $1,647.01 $2,712.64 
   Every hour 8,760 $1,051.27 $1,648.72 $2,718.27 
   Continuous  ∞ $1,051.27 $1,648.72 $2,718.28 
 

4. Conclusions  
The concept of compound interest learned during the school years belongs to 

the basics of modern mathematical and financial literacy. The financial world is full 
of mathematical ideas, models, and algorithms. Although not complicated, the 
concept of compound interest studied at school is among the most important. Thus 
mathematics provides knowledge aimed at meeting students’ present and future 
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financial needs, from management of pocket money and credit cards through 
savings accounts and deposits to stock market investments.  

Studying the basics of compound interest by means of DGS makes the concept 
vivid, comprehensible, and memorable for the students. Having solved financial 
problems with DGS can be real help in the real process in negotiating deals in which 
mathematically prepared people have good chances of winning. The critical thinking 
developed with the help of inquiry based learning in math classes makes students 
ready to approach risky financial situations with the power of mathematical 
knowledge, strategies, and decision making.  

Therefore, financial literacy based on studying compound interest in schools 
should be considered an essential key competence in mathematics education both 
of students’ and teachers in the frame of European Project KeyCoMath [6].  

Note 
Dynamic worksheets shown in Figures 1 through 6 are made for educational 

purposes with the help of GeoGebra DGS [3].  
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ГРАФИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА  
СЛОЖНА ЛИХВА В УЧИЛИЩЕ 

Йорданка Горчева 
Институт по математика и информатика към БАН  

Резюме: Темата за сложна лихва, изучавана в часовете по математика в горния 
курс, има за цел да запознае учениците с едно важно приложение на показателната 
функция. Тя ги подготвя да разберат най-широко използваните финансови 
инструменти: депозити и заеми. Съвременните системи за динамична геометрия 
като GeoGebra например, позволяват на учителите по математика реализиране на 
графичен подход в уроците за сложна лихва. Елементите на изследователски 
подход допринасят съществено за изграждане на независимо и критично мислене у 
учениците. Експериментите и наблюденията, осъществени с динамичен софтуер, 
служат на учениците да формулират и проверяват финансови концепции и 
хипотези, като идеята за непрекъснато олихвяване, Правило 72 и пр., както и 
своите собствени идеи и стратегии. Опитът им, натрупан от изследователския 
подход и системите за динамичен софтуер, е приложим и след завършване на 
училище за анализа на реалните финансови ситуации в живота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ  РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ 

Емил Делинов 

Телетек Груп 
delinov@gmail.com  

Резюме: Подготвените, адаптивни и креативни кадри са съществено конкурентно 
предимство за бизнеса и управлението. Възможностите на образователната 
система да „създава“ такива човешки ресурси не винаги са в състояние да 
отговорят напълно на динамиката на потребностите от тях. Един от подходите 
за съкращаване времето за подготовка на така необходимите специалисти и 
придобиване от тях на практически знания и умения е разработката на проекти с 
теми от реалната икономика(„Практически проекти“). В настоящия материал се 
разглеждат някои от възможностите на Облачните технологии, които значително 
могат да повишат ефективността през целия процес на подготовка, оформяне, 
оценяване и използване на тези практически проекти. 

Ключови думи: Облачни технологии, Cloud Computing, приложение на Облачни 
технологии, проектно-базирано обучение, приложение на Облачни технологии в 
образованието 

1. Въведение 
Добрите специалисти, притежаващи задълбочени, приложими знания и 

владеещи изкуството за бързо придобиване на нови такива, са едно от 
основните конкуренти предимства за всички отрасли на стопанството и 
управлението. Търсенето и намирането на подходящи специалисти е труден и 
важен процес, който не винаги завършва успешно. Това много често води до 
преки загуби или пропуснати ползи. 

Много проучвания от последните години показват, че особено в развитите 
страни има сериозни проблеми с набирането на квалифициран персонал и 
това води до огромни загуби [22], [23], [24], [25], [26], [29], [31]. 

Създаването на специалисти е труден и продължителен процес със свои 
особености[20]. В този процес ролята на образованието е водеща. На него се 
разчита за формиране на кадри със специализирани знания за конкретни 
сектори и отрасли на икономиката. Образованието по принцип е 
консервативно. То не може бързо да се пренастройва, т. к. самият процес от 
възникване на нуждата от специфично знание до формирането му у 
обучаемия преминава през няколко последователни и понякога сравнително 
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дълги по време етапи - от няколко години. В условията на динамичните 
промени бизнесът очаква образователната система да реагира адекватно и да 
формира приложимите в съвременната икономика знания, компетенции и 
умения в адаптивни, иновативни и мотивирани кадри, владеещи изкуството за 
работа в екип и за продължаващо обучение и учене през целия живот.  

Ясно е, че нуждите на реалната икономика почти винаги изпреварват 
предложенията на пазара на труда и в частност кадрите, формирани от 
сферата на образованието. По тази причина и бизнесът, и образованието, и 
държавните институции търсят пътища за решаване на това несъответствие.  

2. Разработка на практически проекти - формиране на практически 
знания и умения 

Преподавателите в сферата на средното и висшето образование отдавна 
също са осъзнали настъпилите промени в обществото и учебния процес. 
Наясно са с променящата се роля на обучаващите и обучаемите (на учители, 
преподаватели и ученици, студенти и др.) и превръщането им в партньори. 
Затова те(обучаващите) винаги са търсили начини и средства за съкращаване 
на времето при подготовката на младите хора, за формирането на 
практически знания и умения, и за създаването, и развитието на адекватни на 
нуждите кадри. Успешен подход в това отношение, издържал на времето и 
доказал своята ефективност и полезност, е разработването на проекти или 
тъй нареченият метод на проектите (познат и с неговите синоними проектно-
базирано обучение, проектен метод, проектно обучение и др.)[2]. Проектно-
базираното обучение не е нова идея в образованието. Има данни[13], според 
които по метода на проектите започва да се работи още през 18-ти век и това 
продължава до днес[18]. Всъщност още в своя зародиш Методът на проектите 
възниква именно да обслужва нуждите на практиката. 

Математиката, информатиката и информационните технологии са част от 
тези науки, които формират знания, умения и компетенции, необходими за 
развитие на високотехнологични дейности. Те от своя страна са предпоставка 
за организиране на икономически активности с голяма добавена стойност, 
които са в основата на всяка една успешна икономика. Като пример можем да 
приведем проучване на CCID Consulting, за пазара на технологии и услуги за 
„големи данни” в Китай, който ще нараства при годишен темп на растеж 
(CAGR) от 99.7%. В парично изражение - от 2,3 милиарда долара през 2014 г. 
до 8,7 милиарда долара през 2016 г.[32].  

Задълбоченото изучаване на посочените дисциплини става все по-
необходимо. Пряката им връзка с практиката не винаги е видна за младите 
хора(ученици и студенти) и това пречи да почувстват важността на тяхното 
изучаване. Силно мотивиращо значение за обучаемите има работата по 
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проекти с теми от реалната икономика(„Практически проекти“). Последните 
разкриват пред младежите приложението на науките в живота. Разбира се, 
създадени са и съществуват редица подходящи форми за обучение и 
подготовка на изявени ученици и студенти и за превръщането им в елитни 
специалисти по математика, програмиране, информатика, информационни 
технологии и др. свързани с тях области. Българският опит е голям и признат и 
от международната колегия[3],[8].  

Разработването на практически проекти по математика, информатика, 
информационни технологии и др. е итеративен процес протичащ през седем 
фази[10], чиято блок-схема е представена на Фигура 1.  

 
Фигура 1. Блок-схема на пътна карта за разработка на Практически проекти  

Важни условия за успех са близкото сътрудничество между обучаващия 
(учител, преподавател, наставник, научен ръководител/консултант и др.) и 
обучаемия и мотивацията на последния за създаване на „качествен“ продукт 
на неговите усилия и извършена работа[16]. В това отношение водеща роля 
има умението на обучаващия да формира положителна мотивационна нагласа 
на съзнанието на учениците(обучаемите), което е и една от неговите най-
важни задачи[1]. Като част от процеса, оценяването на обучаемите винаги е 
имало силен ефект върху живота и кариерата на младите хора. Особено 
важно е да се постигне обективност в оценяването. В резултат на 
многогодишна изследователска и експериментална работа в сътрудничество с 
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колеги[18], достигнахме до система от осем критерия, които считаме, че са 
необходими и достатъчни, за да дадат точна и обективна оценка на проекти с 
практическо предназначение(разработвани от обучаеми) в областите на 
математиката, информатиката и информационните технологии[11]. Осемте 
критерия са: Научност, Оригиналност, Практическа приложимост, 
Актуалност, Представяне, Нагледност, Атрактивност и Оформление.  

Оценяването на проектите се извършва с оценъчни карти, изготвени на 
базата на критериите. Те се използват, както от журито на провежданите в 
училището конференциите, така и от присъстващите участници и/или гости, 
имащи право на глас. Този механизъм за оценка и самооценка на проектите е 
описан в[17].  

Търсенето, намирането и внедряването на подходящ инструментариум и 
добри практики за повишаване на ефективността от и при разработката на 
проекти (в частност и такива по математика, информатика и ИТ, с теми от 
реалната икономика, формиращи практически знания и умения) е една от 
основните задачи на участниците в проектната дейност. Според нас един 
добър инструмент за оптимизиране на целия процес по работата по проекти, 
както през целия цикъл на разработка, така и в крайната фаза (представяне и 
оценка на готовия проект) са „Облачните технологии“.  

3. За Облачните технологии 
Счита се, че основната идея за „Облачните изчисления” датира от 60-те 

години на 20-и век, когато Джон Маккарти [27] изказва мнение, че „... 
изчисленията може някой ден да бъдат организирани като предприятие за 
комунални услуги ...“[30] „… и могат да се превърнат в основа на нов и важен 
дял от промишлеността“[19]. Няколко десетилетия по-късно “Облачните 
технологии“ се развиват почти със скоростта на верижна реакция[6]. Сериозен 
принос в бурното развитие и прилагане на технологиите, които се 
идентифицират с понятието, дава конкуренцията между технологичните 
гиганти и лидери в бранша: Google, Amazon, Microsoft, Oracle, IBM, HP, Dell, 
Fujitsu и др. Според Gartner „облачните изчисления” са мащабируеми и 
еластични ИТ-свързани ресурси, които се предоставят като услуга, с помощта 
на интернет технологии[28]. Пет са определящите характеристики на 
„облачните изчисления“[21], които са приети от Националния институт по 
стандарти и технологии на САЩ(NIST - National Institute of Standards and 
Technology)[33]. 

По отношение на „Облачните изчисления“ има множество критики и 
неизяснени въпроси. Част от тях отпадат с напредването на развитието, 
приложението, регламентирането, стандартизирането и регулирането на 
„Облачните технологии“. Обучаемите, обаче, трябва да бъдат запознати с 
всички предимства, недостатъци и рискове[6],[12]. 
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Някои характеристики и възможности, които предоставят „Облачните 
технологии“, са доста полезни за учебния процес и значително биха могли да 
повишат качеството и ефективността му, включително и при формиране на 
индивидуална траектория за обучение: 

- Публикуване, създаване и обработка на „големи“ обеми информация; 
- Лесен, универсален, платформено и географски независим достъп до 

информацията през всяко Интернет-съвместимо устройство 
(персонален и мобилен компютър, таблет или смартфон), по всяко 
време и от произволно място; 

- Опции за организиране на съвместна работа върху материалите с 
почти мигновено известяване за актуализации. Участниците във 
виртуални групи работят така, сякаш са в една стая, макар да се 
намират в различни географски локации(включително градове и 
държави)[6],[7]. 

По-надолу ще направим опит да систематизираме, обобщим и предложим 
подходи за оптимизация на цялостния процес по подготовката, изработката, 
представянето, оценяването и последващото използване на готовите проекти 
с помощта на прилагане предимно на облачни технологии.   

4. Някои възможности за оптимизиране (повишаване на 
ефективността) на процеса по подготовка, разработка, оценяване 
и използване на практически проекти чрез прилагане на Облачни 
технологии 

Успехът на един проект зависи не само от крайния продукт(резултата от 
разработката), но също така в голяма степен и от ресурсите, чрез които е бил 
постигнат този продукт.  В някои случаи е най-важно да се стигне до крайния 
резултат в най-кратки срокове. В други случаи е по-важно да се изразходват 
колкото е възможно по-малко ресурси. В трети - е важен самият продукт. За 
Бизнеса, обаче, винаги целта е максимални резултати с минимални ресурси и 
в подходящия момент от време. Тъй като разглеждаме разработка на проекти 
с теми от реалната икономика, би трябвало да насочваме обучаемите към 
правилата на бизнеса. Още повече, че голяма част от дейностите би трябвало 
да се извършват в обстановка близка до тази на реалната работна среда, а 
някои и в самата нея, особено през Четвърта фаза.  

Във всяка от фазите на пътната карта се извършват дейности, които са 
част от цялостния процес на подготовка, разработка и представяне на проекта. 
Освен това има и активности свързани с оценяване и използване на проектите 
и резултатите от тях. Как прилагането на облачни технологии би спомогнало 
за повишаване на ефективността? 
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Преди всичко преподавателят(обучаващият) трябва да е наясно с 
възможностите и да създаде предварително необходимата организация за 
прилагане на Облачни технологии. Част от нея е и самото обучение на 
учениците/студентите (а и др. лица) за предимствата и приложението на тези 
технологии. Естествено е и запознаването на обучаемите с недостатъците, 
рисковете и начините за преодоляването им. Преподавателят би трябвало да 
избере и най-подходящата според него за целта Облачна услуга, като има 
предвид: 

- Подготовката и знанията на обучаемите (включително и познанията им 
за облачните технологии и това дали вече ги използват); 

- Обхвата на приложение - дали Облачните технологии ще се използват 
в цялостния процес на разработка, оценка и приложения или в избрани 
части от него. 

- Функционалностите и предимствата на самата Облачна услуга. 
Като най-подходящи в нашата работа сме избрали услугите Dropbox и 

Drive на Google. Dropbox предлага опростен интерфейс и локален клиент.  
Най-същественото предимство на Google Drive е функционалността Google 
формуляри. Тя предоставя сравнително лесни инструменти за създаване, 
споделяне и обработка на формуляри, които могат да бъдат използвани в 
процесите, свързани с оценка на проектите и при провеждане на проучвания 
(включително анкети) сред различни общности (преподаватели, 
съученици/състуденти, съмишленици, родители, колеги и др.). 

В зависимост от целите и задачите е необходимо да се създадат логически 
групи и папки: 

- За преподавател/и; 
- За всеки обучаем (разработчик); 
- За всеки наставник; 
- За всеки екип: от обучаеми; от обучаем/и и обучаващ/и (преподавател 

и/или наставник); 
- Общи за групата обучаеми (клас, група, курс и т.н.); 
- За готовите проекти; 
- За конкретни цели – Специализирани; 
- Други. 
Необходимо условие, за да могат да се прилагат съвместно облачни 

технологии, е всеки обучаем (разработващ проект) и всеки обучаващ 
(преподавател и/или наставник) да се регистрират за една или повече еднакви 
облачни услуги. Работата в „облака” може да бъде инициирана от всеки от 
участниците в процеса на разработката на проекта. Най-удачно е 
преподавателят да създаде „сметка” в облачна услуга и да покани останалите 
да се присъединят към същия ресурс[4]. 
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Прилагане на Облачни технологии и оптимизиране на работата по проекти 
са възможни през целия процес. Съществено предимство от прилагането на 
Облачни услуги е фактът, че те биха могли да се използват и от участници, 
които не разполагат със собствени технически средства(компютри, таблети и 
телефони), а могат да ползват такива, предоставени им от друг, без това по 
някакъв начин да засяга тяхната информация, разположена в „Облака“. 

Още в началото (в етапа на подготовка), когато преподавателят запознава 
обучаемите с процеса на разработка на проекти, подготвените от обучаващия  
указанията за работа, изискванията към разработките, критериите за оценка и 
др., както и списъкът с примерни теми[15], който се използва през Първа фаза 
„Избор на тема за проект“, би било подходящо да се публикуват в 
специализирана или общата папка на групата, до която имат достъп всички 
участници в процеса с права за четене. По този начин  всеки, който има нужда, 
ще има възможност да направи справки и проучвания в списъка и другите 
материали, по всяко време и от всяко място, когато му е необходимо. С тази 
организация правилният избор на темата ще бъде съпътстван и от 
намаляване на разходите на печатни материали и време. 

През Втора фаза „Проучване на избраната тема за проект“ оптимизация 
би могла да се постигне чрез прилагане на Облачни технологии при 
дейностите, свързани с проучването на темата. Обикновено в този период се 
правят голямо количество проучвания на различни места и с различни хора. 
Удобството на ползване на Облачни ресурси от всяко място и устройство по 
всяко време значително биха редуцирали освен разходите на време за 
участниците, то и разходите за консумативи(хартия и др.). Събираните 
материали и записките биха могли да се разполагат в съответната папка на 
обучаемия или екипа (обучаеми) и систематизирани по предварително 
уточнен регламент. Не е необходимо да се правят ксерокопия на хартия, а е 
достатъчно да се сканират или фотографират(стандартна функция на всеки 
съвременен телефон) и да се запишат в подходящата папка. Дори не е 
необходимо да имат допълнителни цифрови носители на информация 
(дискове, флаш памети и др.). Може даже да не разполагат в момента със 
собствени технически средства. Ако работи екип от разработчици, те биха 
могли дори да се намират на различни обекти, които да проучват паралелно и 
да записват събраните материали в общата им папка също паралелно, както и 
в последствие да ги обработват без физически да се намират на едно и също 
място. Отнася се и за останалите фази. 

През Трета фаза „Уточняване на темата на проекта с преподавателя“ в 
рамките на дискусии преподавателят и обучаемият представят свои 
формулировки на темата и аргументи за това. Резултатът трябва да е 
окончателно формулирана тема на проекта и план за разработка. През тази и 
през следващите фази има значителна комуникация между различните 
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участници в процеса – обучаеми, преподаватели, наставници и др. Значителна 
оптимизация от прилагане на Облачни технологии би могла да се постигне в 
разхода на време, разхода на хартиени и цифрови носители на информация, 
повишаване на оперативната ефективност при организацията на работата, 
чрез използване на различни функционалности и начини за организация на 
информацията. Биха могли да се сведат до минимум броят на необходимите 
срещи между участниците, както и продължителността им, чрез публикуване 
на информацията в подходящите папки (например на разработчика), до които 
е осигурен необходимият достъп на тези, които ще обработват и ползват 
информацията, включително и чрез възможностите да се организират и 
записват резултатите от срещите(Minutes Of Meeting - МоМ).  

През Четвърта фаза „Работа по Проекта“ протичат основните дейности, 
които според нас са определящи за формиране на практически знания, умения 
и опит. Прилагането на Облачни технологии би спомогнало допълнително за 
повишаване на ефективността при организирането на интервюта, събеседване 
и обсъждания с персонала и специалисти и провеждане на анкети и други 
проучвания и изследвания. В този случай наред с възможностите за запис на 
проучванията и разговорите в електронен вид в специализираната папка има и 
допълнителна възможност от използване на Google формуляри за 
организиране и обработка на формализирани проучвания и анкети сред 
различни подбрани групи, свързани с работата по проекта. 

В следващите три фази - Пета фаза „Верификация от „наставника” на 
събраните и подготвени материали по проекта“, Шеста фаза „Верификация от 
преподавателя на събраните и подготвени материали по проекта” и  Седма 
фаза „Оформяне на събраните материали по проекта в готови за предаване 
форми с верификация от преподавателя” протича итерационен процес по 
верификация на подготвените в различни степени материали по проекта[7]. 
Дейностите по верификация в тези три фази имат съществена роля за 
успешното приключване на проекта. Комуникацията между участниците 
(обучаем/и-наставник и обучаем/и-преподавател) е интензивна и 
изключително важна. Разбира се, тя би могла да се реализира и чрез преки 
срещи и предаване на материалите или чрез използване на електронна поща 
(както е било в недалечно бъдеще). Основната част от повишаване на 
ефективността би могла да се постигне в описаните по-горе подходи за 
намаляване на разхода на време, разхода на хартиени и цифрови носители на 
информация, повишаване на оперативната ефективност при организацията на 
работата, чрез използване на различни функционалности и начини за 
организация на информацията. От съществено значение е възможността на 
обучаващите да следят и направляват работата по проекта на всеки от 
разработчиците, без да се натрапват и без да предизвикват нежелани реакции 
и т.н. Процесите и подходите за оптимизация са разгледани подробно в [7].  
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С приключването на работата по проекта, оформянето на материалите по 
него и предаването му следва още една важна стъпка от процеса на обучение 
- защитата и оценката на проекта. И тук прилагането на функционалностите, 
предлагани от облачните технологии, значително биха могли да помогнат за 
оптимизация на разходите на ресурсите време и хартия, както и да подобрят 
организацията и ефекта при/от оценяването. Прилаганата от нас технология 
за оценка на проекти по математика, информатика и информационни 
технологии с оценъчни карти посредством система от осем показателя е един 
от примерите.  

В недалечното минало оценяването на проекти беше доста ресурсоемка 
задача. Тя започваше с подготовката (разпечатване) на оценъчните карти. За 
всеки от проектите трябваше да се прецени колко броя ще са необходими. В 
деня на защитата картите се раздаваха на оценяващите. След попълването 
(след представянето на проекта от автора/ите) им се събираха, а обработката 
започваше след края на всички защити и обикновено резултатите от тях се 
обявяваха на следващия ден. Дълго време не съществуваше и възможността 
за преглед и обработка на обобщени резултати по различни критерии на база 
оценъчните карти.  

В [9] е описан подробно подходът за оптимизация на оценяването на 
практически проекти чрез прилагане на Облачни технологии. Процесът 
протича в четири етапа и предоставя редица възможности за оптимизация на 
време и  консумативи (предимно хартия и свързаните с печата и др.). Разбира 
се, затова е необходима предварителна подготовка, но тя се извършва 
еднократно при подготовката на формулярите и таблиците за пресмятане. 
След това има съвсем незначителни разходи за организация в зависимост от 
приложението, броя на участващите проекти и броя на оценяващите. На 
базата на проведени експерименти се вижда, че времето за получаване на 
крайния резултат на оценката е съкратено многократно и на учениците могат 
да бъдат предоставени техните оценки почти веднага след защитата на 
проекта. 

Допълнителни ползи произтичат от цифровия вид на оценъчните карти и 
попълването им в такъв. Възниква възможност за създаване на набор от 
данни с резултатите от попълнените карти и последваща обработка, 
обобщаване, структуриране, анализиране и използване в процеса на 
обучение. Пример в това отношение е разширението на електронната 
библиотека от ученически проекти по математика, информатика и ИТ на клуб 
„Сигма“[14]. В нея за всеки проект (наред с данните за тема, автор и т.н. [5]) се 
записват и резултатите от събраните с помощта на „Google формуляри“ 
оценки, както и обобщените резултати от тяхната обработка[12]. 

Така разширеният набор от информация в електронната библиотека дава 
още по-големи възможности на тези, които я използват, да се ориентират при 
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разработването на проектите и на базата на тяхното оценяване. Младежите 
могат да видят как са били оценени вече разработени проекти. Могат да 
разгледат и оценят проект, да сравнят и анализират оценки и т.н. 

Заключение 
Прилагането на Облачни технологии в процеса на подготовка, разработка, 

оценяване и използване на проекти с теми от реалната икономика води и до 
други допълнителни ползи по придобиване на практически знания и умения за 
работа със самите Облачни услуги и техните функционалности. 

В изложеното до тук са посочени само оптимизации в ресурсите време и 
консумативи. Когато се разглеждат въпросите, свързани с разработка на 
проекти от обучаващи в процес на учене(особено в сферата на средното и 
висше образование), то тогава повишаването на ефективността не е особено 
забележима. Трябва да се има предвид, че разходът „време“ в този случай 
измерва и голяма част от разхода „човешки ресурси“, който за реалната 
икономика е един от най-скъпите. Едновременно с това, както вече 
отбелязахме, постигането на резултат в по-кратък срок, понякога е много по-
важно, отколкото постигането на резултат въобще. 

При по-нататъшно развитие на работата би било подходящо да се търси 
допълнително формализиране на някои от предложените подходи за 
оптимизация, както и намиране, дефиниране и обобщаване и на други подходи 
за повишаване на ефективността. При това вероятно ще са възможни и 
определяне и въвеждане на ключови показатели за ефективност(Key 
Performance Indicators - KPI), чрез които да се осъществява мониторинг и 
управление на оперативната ефективност при разработка на практически 
проекти, включително и при използване на облачни и други технологии. Това 
би способствало в още по-голяма степен за повишаване на ефекта от 
разработката на такъв тип проекти, а именно придобиване на трайни и 
приложими практически знания и умения. Както стана известно от изложеното 
по-горе се постига и допълнителен ефект, свързан с екологичното възпитание 
на обучаемите, т.к. се намалява значително разходът на хартия и цифрови 
носители. Вероятно биха могли да се търсят и други показатели в посока 
намаляване използването на природни ресурси. 

Подобни подходи за приложение на облачни технологии за оптимизиране 
на работата по проекти са възможни и за други учебни дисциплини, а и в 
реалната икономика.  
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APPLICATION OF CLOUD COMPUTING FOR THE INCREASE OF 

THE EFFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF PRACTICAL 
PROJECTS, IN THE TRAINING PROCESS 

Emil Delinov 

Teletek Group 
Abstract: The well-prepared, adaptable and creative personnel is significant competitive 
advantage for businesses and government. The capacity of the education system to "create" 
such human resources is not always able to meet fully the dynamics of the needs for such. 
One approach for shortening the preparation time for the so needed specialists and 
acquisition of practical knowledge and skills is the development of projects with topics from 
real economy ("Practical Projects"). This paper considers some of the opportunities of Cloud 
Computing which can significantly increase the efficiency throughout the entire process of 
preparation, shaping, evaluation and usage of these practical projects. 
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АВТОМАТИЗИРАНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО 
НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

Росица Донева, Силвия Гафтанджиева  

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
rosi@uni-plovdiv.bg, sissiy88@uni-plovdiv.bg 

Резюме: В работата се изследва възможността за автоматизирано извличане на 
данни за качеството на дистанционното обучение. Направен е анализ на 
възможностите за автоматизирано извличане на данни за оценяване на 
измерителите от критериалната система на НАОА за оценяване на дистанционна 
форма на обучение в професионално направление. Представени са експерименти за 
разработване на уеб услуги с цел извличане на данни от средата за електронно 
обучение Moodle при автоматизирано оценяване на качеството на провежданото 
дистанционно обучение. 

Ключови думи: дистанционно обучение, качество, Moodle, критерии за оценяване, 
автоматизирано оценяване, НАОА 

1. Въведение 
Външното осигуряване на качеството във висшето образование (ВО) е 

една от най-характерните черти на Болонското десетилетие. Контролът и 
оценката на качеството на обучението се включват като елемент на редица 
системи за качество на ВО в Европа (напр. в Норвегия, Швеция, 
Великобритания, България). Според нормативната наредба [4] дистанционно 
обучение (ДО) в България може да се организира само от висши училища 
(ВУ), получили програмна акредитация по съответното професионално 
направление, специалност от регулираните професии или научна 
специалност. Оценяването, акредитацията и контролът на качеството на 
дистанционното обучението, провеждано от българските ВУ се извършва от 
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на базата на 
съответни критерии по регламентирани процедури за оценяване и 
акредитация и критериални системи [3]. 

Според критериалната система във всеки университет трябва да бъде 
изградена институционална система за оценяване и повишаване на 
качеството на обучението, съобразена с особеностите на дистанционната 
форма на обучение (ДФО). Във всяко ВУ трябва да: 

• действа система за анализ и контрол на качеството на провежданото 
ДО;  

• бъде изградена организация за управление на качеството; 



84 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

• се анализира мнението на екипа, осигуряващ специалност с 
дистанционна форма на обучение (СДФО), вкл. неговата 
удовлетвореност от провеждания процес на обучение; 

• в управлението на ДФО да се ползва обратна връзка, изградена на 
базата на анализи и оценки на качеството на провежданото обучение. 

Автоматизираното оценяване на качеството на провежданото ДО изисква 
събиране, анализиране и интерпретиране на огромно количество данни, 
отразяващи отношението на студенти и експерти към учебните курсове, 
използваните софтуерни средства и т.н. В ПУ „Паисий Хилендарски“ с цел 
осигуряване и оценяване на качеството на ДО се провеждат експерименти за 
автоматизирано извличане на данни от различни информационни системи: 

• данни за обучението от средата за електронно обучение; 
• данни за студентите, учебните планове на специалности и учебните 

програми на курсове от системата за управление на учебния процес; 
• данни за компетентностите на преподавателите от системата за 

развитие на академичния състав и др. 
В статията е направен анализ на възможностите за автоматизирано 

извличане на данни за оценяване на измерителите от критериалната система 
на НАОА за оценяване на СДФО. Представени са експерименти за 
разработване на уеб услуги с цел извличане на данни от среда за електронно 
обучение Moodle при автоматизирано оценяване на качеството на 
провежданото ДО. 

2. Анализ на критериалната система на НАОА за оценяване на 
дистанционна форма на обучение в професионално направление 

В критериалната система за оценяване на специалност с дистанционна 
форма на обучение в професионално направление на НАОА са дефинирани 
46 индикатора, разпределени в 4 критерия и 12 характеристики на качеството 
на ДО. 

Целта на анализа е да се определи кои данни могат да бъдат извлечени от 
университетските системи (среда за е-обучение, система за управление на 
учебния процес, система за развитие на академичния състав и др.), за да 
подпомогнат оценката на качеството на ДО. Анализът е направен от гледна 
точка на съответните характеристики и измерители на качеството на ДО, 
отнесени към всеки един от 4-те критерия в критериалната система на НАОА. 
2.1 Критерий Образователни цели и учебна документация 

Критерий Образователни цели и учебна документация съдържа 2 
характеристики и 8 измерителя, разпределени както следва: 

• Учебна документация за съответната специалност, провеждана в 
дистанционна форма на обучение – 5 измерителя; 
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• Практика за приемане в СДФО – 3 измерителя. 
Направеният анализ показа, че за оценяването на 4 от измерителите на 

първата характеристика и на 1 от измерителите на втората характеристика 
(съгласно указанията къде да се търсят доказателства за съответствие) могат 
да бъдат извлечени данни от университетските системи (вж. таблица 1). 

Харак-
теристики Измерители Автоматизирана справка 

Учебна доку-
ментация за 
съответната 
специалност, 
провеждана в 
дистанционна 
форма на 
обучение 

Утвърден учебен план за дистан-
ционна форма на обучение, рав-
нопоставен на редовната форма 
на обучение по отношение на 
учебните програми и изисквания 
брой кредити за съответната 
специалност 

Генериране на справка за срав-
нение на брой кредити за редов-
но обучение и ДО за съответната 
специалност 

Има ясно дефинирани образова-
телни цели (развитие на компе-
тенции; усвояване на знания и 
умения; обучение за прилагане 
на знания и умения, развитие на 
желани навици и нагласи) в учеб-
ните програми на дисциплините, 
реално достижими с методи, 
средства, учебни дейности и ре-
сурси, характерни за ДО 

Генериране на справка с данни 
за: 
• анотация на специалността; 
• среден успех на студентите. 

Учебни програми по дисциплини 
от учебния план, съобразени със 
спецификата на ДО и равнопос-
тавени на съответните програми 
в редовна форма на обучение по 
отношение на рамките за квали-
фикация, придобити знания и 
умения 

Генериране на справка с данни 
за относителен дял на учебните 
програми, съобразени със специ-
фиката на ДО 

Учебен план и учебни програми 
адаптирани за студенти със 
специални образователни 
потребности 

Генериране на справка с данни 
за броя ресурси, адаптирани за 
студенти със специални образо-
вателни потребности за всяка 
дисциплина 

Практика за 
приемане в 
СДФО 

Изградена е система, която оп-
тимизира взаимодействието на 
студентите като ги мотивира да 
започнат, да продължат и да 
завършат успешно съответната 
СДФО 

Генериране на справка с: 
• връзки към средства за авто-
матизиране на административ-
ните дейности; 
• брой дейности (форуми, 
задания и т.н.) за всеки е-курс. 

Таблица 1. Образователни цели и учебна документация 
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2.2. Критерий Екип, осигуряващ СДФО 
Анализът на критерий Екип, осигуряващ СДФО показа, че за оценяването 

на всички измерителите на двете характеристики могат да бъдат извлечени 
данни от университетските системи (вж. таблица 2). 

Харак-
теристики Измерители Автоматизирана справка 

Екип за 
подготовка, 
провеждане 
и поддръжка 
на ДО 

Списък на членовете на екипа, 
осигуряващ ДФО с ясно указани 
роли и отговорности за всеки 
(администратор, преподавател, 
настойник, оценител, дизайнер 
на учебно съдържание, експерт-
специалист в ДО, отговорник по 
качеството и др.) 

Генериране на справка с данни 
за: 
• имената на членовете на 
екипа, осигуряващ ДФО; 
• ролите на членовете на екипа 
в средата за е-обучение  

Квалифицирани лица за под-
дръжка на СДФО: админист-
ратори, отговорни за техноло-
гичното и логистичното осигу-
ряване на СДФО 

Автоматизирано извличане на 
данни за лицата за поддръжка 

Натовареност на членовете на 
екипа по провеждане на ДФО 

Генериране на справка с данни  
за: 
• роля; 
• брой членове на екипа с тази 
роля; 
• брой студенти; 
• брой дейности за всеки курс 
от специалността; 
• предвидени часове в учебния 
план. 

Компетен-
ции на еки-
па за под-
готовка, 
провеждан
е и под-
дръжка на 
ДО 

Членовете на екипа, отговорен 
за подготовката и провеждането 
на СДФО са компетентни в 
областта на съответната СДФО и 
методиката за организация и 
провеждане на ДО 

Генериране на справки с данни 
за: 
• хабилитирани преподаватели 
и лица с компетенции в областта 
на ДО; 
•  хабилитирани преподаватели 
на първи основен трудов дого-
вор с компетентности в областта 
на ДО, които четат лекционни 
курсове. 

Лицата, отговорни за адми-
нистриране на СДФО са с 
необходимите компетенции 

Генериране на справка с данни 
за администратори 

Таблица 2. Екип, осигуряващ ДФ 
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2.3. Критерий Инфраструктура за осъществяване на ДО 
Третият критерий Инфраструктура за осъществяване на ДО включва 8 

измерителя, разпределени в 2 характеристики: 
• Създадена инфраструктура – 5 измерителя; 
• Устойчивост на инфраструктурата – 3 измерителя. 
Направеният анализ показа, че само за по един от измерителите на двете 

характеристики не могат да бъдат извлечени данни. За оценяването на всички 
останали измерители могат да бъдат извлечени данни от университетските 
системи (вж. таблица 3). 

Харак-
теристики Измерители Автоматизирана справка 

Създадена 
инфраструк-
тура 

 

Списък на техническите и кому-
никационните средства и интен-
зивност на тяхното използване в 
процеса на ДО от студенти, 
консултанти и преподаватели 

Генериране на справка с данни 
за: 
• техническите и комуникацион-
ните средства за всеки курс; 
• интензивност на използване 
на комуникационните средства 
(асинхронни и синхронни) от 
преподаватели и студенти; 
• активност при използване на 
средствата за синхронна кому-
никация от студенти и препода-
ватели за всеки е-курс; 
• активност при използване на 
средствата за асинхронна кому-
никация от студенти и препода-
ватели за всеки е-курс. 

Справочник за информационните 
ресурси на СДФО и 
организацията на съответния 
достъп 

Генериране на справка с данни 
за: 
• използвани по време на про-
веждане на учебни е-курсове ви-
дове учебни дейности и ресурси; 
• брой ресурси и дейности от 
всеки вид. 

Автоматизирана система за 
управление на процеса на ДО, 
вкл. база от учебни планове, 
програми, учебни материали и 
тестове, създадени при спазване 
на съответни стандарти за ДО 

Генериране на справка с данни 
за учебни ресурси (адреси на 
цифрови библиотеки, социални 
мрежи и др.) 

Поддържа се интегрирана база с 
персонални данни за субектите 
на процеса на ДО (студенти, 

Генериране на справка с данни 
за структурата на интегрираната 
БД и поддържаните в нея данни 
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Харак-
теристики Измерители Автоматизирана справка 

преподаватели, настойници, 
консултанти) и данни за тяхното 
участие в провежданата СДФО 

Устойчивост 
на инфраст-
руктурата 

Интензивно участие в учебни 
дейности и използване на ин-
формационните ресурси на 
СДФО от студенти и препода-
ватели 

Генериране на справка с данни 
за: 
• брой посещения на ресурси в 
курсове от студенти и препода-
ватели; 
• продължителност на участие 
в е-курс. 

Контрол на учебния график и на 
проявяваната активност (вкл. 
успеваемост) от дистанционните 
студенти и преподаватели 

Генериране на справка с данни 
за процента на изпълнение на  
дейности от системата за ДО 

Таблица 3. Инфраструктура за осъществяване на ДО 

2.4. Критерий Обучението на студентите се придържа към 
съвременните методи на подготовка и провеждане на обучение в 
СДФО 

Критерий Обучението на студентите се придържа към съвременните 
методи на подготовка и провеждане на обучение в СДФО включва 25 
измерителя, разпределени в 6 характеристики: 

• Актуалност на СДФО, на разработваните курсове и виртуални 
учебни ресурси – 4 измерителя; 

• Достатъчно количество и качество на виртуални учебни ресурси за 
осигуряване на СДФО – 6 измерителя; 

• Провеждане на ДО – 5 измерителя; 
• Методическо осигуряване на основното звено, осигуряващо СДФО – 

3 измерителя; 
• Практики за персонална подкрепа на дистанционните студенти – 5 

измерителя; 
• Подкрепа на дистанционни студенти със специални образователни 

потребности – 2 измерителя. 
Анализът показа, че за 12 от измерителите могат да бъдат извлечени 

данни от университетските системи (вж. таблица 4). 
Харак-

теристики Измерители Автоматизирана справка 

Актуалност на 
СДФО, на раз-
работваните 

Учебните програми и тяхното 
съдържание отразяват съвре-
менното състояние на науката 

Генериране на справка с учебни 
ресурси, добавени или актуали-
зирани през последните пет 
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Харак-
теристики Измерители Автоматизирана справка 

курсове и вир-
туални учебни 
ресурси 

и практиката и ползват добри 
практики за ДО 

години

Периодично се анализират, ак-
туализират и обновяват учеб-
ните програми, учебното съ-
държание, виртуалните учебни 
ресурси и интерактивните 
дейности 

Генериране на справка с данни 
за всички курсове и дати на 
последна актуализация 

Осигурени са различни форми 
за синхронна и асинхронна 
комуникация, индивидуални и 
групови взаимодействия между 
обучавани и преподаватели, за 
ползване на учебни ресурси и 
за провеждане на ДО 

Генериране на справка с брой 
планирани (добавени в курса) и 
осъществени (в които има 
активност) учебни дейности и 
комуникация за всеки курс 

Достатъчно 
количество и 
качество на 
виртуални 
учебни 
ресурси за 
осигуряване 
на СДФО 

Значителна част от процеса на 
обучение се осъществява не-
присъствено с използване на 
дистанционни методи, форми, 
учебни ресурси, дейности и 
обекти, средства за кому-
никация, софтуерни модули и 
др., предоставяни от отдале-
чени сървъри с гарантиран 
високоскоростен достъп 

Генериране на справка с курсове 
и данни за брой присъствени и 
неприсъствени часове (от учеб-
ния план на специалността) 

Относителен дял на присъст-
вените периоди на СДФО, про-
веждана в основни звена в 
структурата на ВУ 

Генериране на справка с данни 
за относителен дял на присъст-
вените периоди за всеки курс 

Относителен дял на задъл-
жителните дисциплини, осигу-
рени за провеждане на ДО, 
спрямо техния общ брой 

Генериране на справка със 
задължителни дисциплини, оси-
гурени за провеждане на ДО и 
относителен дял спрямо общия 
ми брой 

Относителен дял на учебните 
материали и ресурси за ДО, 
подготвени на трето и/или 
четвърто технологично равни-
ще, спрямо общия им брой 

Генериране на справка с данни 
за: 
• профилирани дисциплини, 
осигурени за провеждане на ДО; 
• % от общия брой профил. 
дисциплини. 

Провеждане 
на ДО 

Начинът на провеждане на ДО 
и достъпът до виртуални ре-

Генериране на справка с данни 
за: 
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Харак-
теристики Измерители Автоматизирана справка 

сурси и дейности са адекватни 
и в съответствие с огласените 
инструкции 

• брой добавени учебни едини-
ци и дейности; 
• брой на посещения за всеки 
е-курс. 

Методическо 
осигуряване 
на основното 
звено, осигу-
ряващо СДФО 

Методическите подходи пол-
звани при разработването и 
поддържането на СДФО за 
постигане на обявените учебни 
цели са ясно обяснени и 
следват добри практики на ДО 

Генериране на справка с учебни 
е-курсове и описания 

Осигурена/гарантирана пред-
варителна технологична подго-
товка на обучаваните (студен-
ти, специализанти и докто-
ранти) в ДФО 

Автоматизирано анализиране на 
попълнените от студентите ан-
кетни карти за технологична 
подготовка 

Практики за 
персонална 
подкрепа на 
дистанцион-
ните студенти 

Създадена ефективна система 
за поддръжка на дистан-
ционните студенти. 

Генериране на справка с данни 
за настойници: 
• имена; 
• е-поща; 
• телефон. 

Подкрепа на 
дистанционни 
студенти със 
СОП 

Осигурени ресурси за ДО на 
лица със СОП. 

Генериране на справка със 
списък специализирани ресурси 
за лица със СОП 

Таблица 4. Обучението на студентите се придържа към съвременните методи на 
подготовка и провеждане на обучение в СДФО 

3. Експерименти по софтуерната им реализация като уеб услуги 
С цел извличане на данни, които да подпомогнат оценяването на 

качеството на ДО, са проведени експерименти за извличане на данни от 
средата за е-обучение на Moodle чрез реализиране на уеб услуги [2]. До 
момента са разработени 4 уеб услуги (връщащи 7 справки от Таблица 2 и 
Таблица 3), функциите на които позволяват извличане на данни от средата за 
обучение Moodle, отговаряща на следните критерии от критериалната система 
на НАОА за оценяване на ДФО в професионално направление [3]: 

• екип, осигуряващ ДФО (вж. Таблица 2/Характеристика 1/Измерител 1 и 
Фигура 1); 

• инфраструктура за осъществяване на ДО (вж. Таблица 
3/Характеристика 1/Измерител 1 и Измерител 2 и Таблица 3/ 
Характеристика 2/Измерител 1 [1]). 
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Уеб услугите са разработени съгласно документацията за създаване на 
уеб услуги на Moodle [5, 6]. В тях са реализирани функционални възможности 
на системата, които могат да бъдат използвани от други системи и да обменят 
информация чрез протоколите XML-RPC, REST в XML и JavaScript Object 
Notation (JSON) формат, SOAP и Action Message Format (AMF). Необходимите 
входни параметри и техните типове, както и имената на функциите могат да се 
видят от WSDL файловете с описание на уеб услугите. Всяка от функциите на 
уеб услугите извлича данни от базата данни на Moodle, извършва заложените 
действия и формира изходни резултати, които да върне на клиентското 
приложение.  

Функцията на уеб услугата за връщане на списък на членовете на екипа с 
ясно указани роли е показана на Фигура 1. При стартиране на уеб услугата в 
Moodle от локалната база данни се извлича информация за имената и 
фамилиите на потребители, курсовете, в които са записани, и ролите в 
съответните курсове от подаденото като входен параметър име на 
специалност. След извличане на записите от базата данни се формират 
изходните параметри на функцията и в клиентското приложение се връщат 
като резултат имената и фамилиите на потребителите, пълните имена на 
учебните е-курсове и ролите на потребителите в рамките на учебните е-
курсове. 
public static function getcourseroles() { 
global $CFG, $DB; 
$sql="SELECT u.id,c.id AS idnumber,c.fullname AS coursename, 
             u.firstname AS first,u.lastname AS last, 
      r.name AS role 
      FROM {course} AS c 
 JOIN {course_categories} AS cc ON c.category=cc.id 
      JOIN {context} AS ctx ON c.id = ctx.instanceid 
      JOIN {role_assignments} AS ra ON ra.contextid = ctx.id 
      JOIN {user} AS u ON u.id = ra.userid,{role} as r 
      WHERE ra.roleid <> 5  AND ctx.instanceid = c.id  
            AND ra.roleid=r.id AND cc.name=".$pr"; 
$outputs = $DB->get_records_sql($sql); 
$roles=array(); 
foreach ($outputs as $i=>$key){ 
  $returnArray['firstname'] = $key->first; 
  $returnArray['lastname'] = $key->last; 
  $returnArray['coursename'] = $key->coursename; 
  $returnArray['role'] = $key->role; 
  $roles[]=$returnArray;}; 
return $roles;} 

Фигура 1. Функция за връщане на данни за екипа, осигуряващ обучението 

Създадените уеб услуги са тествани чрез специално разработени 
клиентски приложения. 
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4. Заключение 
Представените възможности за автоматизирано извличане на данни за 

дистанционното обучение могат да подпомогнат оценката на 28 от 
измерителите за качество, включени в критериалната система на НАОА за 
оценяване на специалност с дистанционна форма на обучение в 
професионално направление. Предстои разработване на пълен набор от уеб 
услуги за генериране на справки за оценяване на качеството на ДО и 
интегриране с университетската система за (само)оценяване на качеството. 
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AUTOMATED DATA RETRIEVAL IN DISTANCE LEARNING QUALITY 

Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva 

Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ 
Abstract: The paper explores the possibility for automated data retrieval in distance learning 
quality evaluation. It presents an analysis of the possibilities for automated data retrieval for 
evaluation of measures of the criteria system of NEAA for programme accreditation of 
distance learning in the professional field. It presents experiments for web service 
development which aim to retrieve data from the learning management system Moodle in the 
automated quality evaluation of the conducted distance learning. 
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

Радослав Йошинов1, Монка Коцева1, Ивет Колева2 

1 Лаборатория по телематика - БАН (yoshinov@cc.bas.bg, mkotseva@cc.bas.bg) 
2 Медицински университет – София (yvette@cc.bas.bg) 

Резюме: Статията представя един модел за оценяване на професионалните 
компетенции на студентите от тези специалности. Моделът се основава на 
инструментариум, включващ класически въпроси от ежедневната клинична 
практика обогатени със статистическите изводи, основани на вероятностно 
прецедентална (Bayesian logic) логика. Системата дава възможност за трениране 
на реакции в реално време и анализира способността на студента за бърза реакция 
и за вземане на адекватни решения. Въпросите в тестовата система са с различна 
трудност и тежест, като съществен момент при формирането на въпросника е 
възможността за неговото изменение в хода на теста чрез усложняване или 
опростяване, което позволява по-голяма всеобхватност на оценяването. 

Ключови думи: рехабилитация, медицински специалисти, оценяване на студенти 
по физиотерапия, компютърна тестова система, физиотерапия 

1. Въведение 
Провеждащата се реформа в системата на здравеопазването налага и 

нови подходи при подготовката на специалистите в тази сфера на различни 
нива. Поставят се завишени критерии към цялостната организация на учебния 
процес, по-високо качество на обучението и подготовката на студентите и 
специализантите, актуализирани стандарти за преподавателите, принципно 
различен подход при структурирането на учебните планове и програми. 
Подготовката на специалистите (и магистри, и бакалаври) трябва да обхване 
достатъчен обем теоретични знания и практически умения, като в областта на 
медицината (и по-конкретно рехабилитацията) се изисква и възпитание на 
обучаваните в определени морално-етични принципи и предварително 
(безопасно за пациентите) решаване на проблеми в конкретни ситуации. 
Съдържанието на новите учебни програми се характеризира с извеждането на 
преден план на главните концепции за здравето и болестта на индивида, на 
тематиките свързани със здравето и грижите на болните, със социалното и 
физическото им обкръжение. Акцентира се върху холистичния подход, т.е. 
възприемането на пациента комплексно, т.е. като личност с всичките нейни 
проблеми. Рехуманизацията на здравното обслужване и стремежът към по–
високо качество на обгрижване на пациента са сред приоритетните цели в 
обучението на медицинските специалисти. В този аспект специалистите по 
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физиотерапия отговарят за структурирането на комплексната програма и за 
извършването на някои високо-специализирани диагностични и терапевтични 
методики. Това налага при обучение на студентите по физиотерапия да се 
съобразяват новите условия в системата на общественото здраве и здравната 
реформа в насока на:  

− Развитие на критично мислене на студентите; 
− Натрупване на теоретични знания; 
− Формиране на различни видове практически умения;  
− В морално-етичен аспект - възпитаване на адекватно отношение към 

пациента и възприемането му като личност с всички негови 
потребности; 

− Адекватното оценяване на студента с отчитане на гореизложените 
аспекти от неговото обучение.  

 2. Методи и техники за определяне на качеството на оценяването 
на студента: 

2.1. Методи: 
− необходимо е ясно идентифициране на дейностите по оценяване на 

обучаемия, алгоритмиката на тяхното приложение и развитие. 
− класификация на факторите определящи променчивост и 

неустановеност като: 
−  сложност, пречеща на редуциране на реалността до прости 

математически модели и числови алгоритми; 
− необходимостта да има общи цели между преподавател и обучаем, 

както и между самите обучаеми 
− надеждност на инструментариума, чрез който да бъдат постигнати тези 

цели (в частност IT); 
− променливата природа на всички фактори, които влияят на обучението 

в това число и целите. 
− И накрая, необходимо е да се вземат под внимание в контекста на 

целите въздействието на рисковете от недостиг на качество, както и 
съотношението разходи / ползи при определянето на правилата за 
качество. 

2.2. Техники: 
Оценката на качеството на обучението на студента може да бъде 

направено чрез: 
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− техники за статичен анализ - При тях се анализират правилните 
отговори на въпросите от тип “Multi choice” (избор на верен отговор от 
няколко възможни, както и на повече от един верен отговор от няколко 
възможни), тук се извършва анализ без да се изпълняват поставени от 
тестовите приложения задачи – например назначаване на терапия и 
следене на степента на повлияване. Тук може да бъдат включени и 
техники за диагностициране по клинична картина и изследвания (ЯМР, 
рентгенологични, функционални и др.) на пациента. Тук се отчита и 
алгоритмичното мислене и логиката на обучаемия.   

− техники за динамичен анализ - При тях тестването става след като се 
назначи и приложи терапия на пациента от обучаемия, по поставена 
предварителна диагноза,  на базата на редица изследвания (ЯМР, 
рентгенологични, функционални и др.) на пациента след проведената 
терапия да се отчетат ефектите на подобряване (респ. влошаване или 
без изменение) като следствия от проведената терапия. Тук всички 
методи базирани на сесии от интерактивни тестове и корелационни 
перформанс тестове (за статуса на пациента), както и такива, чрез 
избор на варианти на терапията с различни схеми на лечение и 
проследяване са допустими.   

Всички добре познават компютърните системи за диагностика и лечение. В 
основата си  те са базирани на вероятностно прецедентална (Bayesian logic) 
система, наречена така на името на Английския математик от 18-ти век 
Thomas Bayes. Bayesian logic по същество работи чрез изчисляване на 
статистическата вероятност от различни възможни последствия базирани на 
предходни прецеденти. Този вид диагностика свързва различните парчета от 
достъпните медицински данни за пациента, като ги сравнява с профилите на 
заболяванията съхранявани в обща база данни, използвайки тежести 
присвоени на всяко от парчетата налични данни за пациента, за генериране на 
списък с възможните диагнози. Обикновено такъв тип системи предлагат и 
възможните допълнителни изследвания, които отхвърлят/потвърждават 
диагнози от така предлаганият списък. Не бива да се забравя, че тези системи 
са само помощник на специалиста, който на базата на предлаганите диагнози 
и своя опит взима окончателното решение по диагностика на пациента. След 
уточняване на диагнозата тези системи предлагат и възможните терапии по 
приетата диагноза. Безусловно това е най-бързият начин за най-правилно 
диагностициране и лечение. Ако това приемем за правата задача, то авторите 
са си поставили за цел обратната задача – как при известен описан случай, 
предоставен на студента чрез съвкупност от достъпни медицински данни за 
пациента, да му предоставят възможност за виртуална диагностика и лечение 
на този пациент, чрез използване на тестов компютърен вариант. 



96 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

Проектирана е компютърна тестова система за оценка на 
професионалните компетенции (теоретични знания и схеми на 
рехабилитационно поведение в определени ситуации) на различните 
категории кадри, работещи в областта на рехабилитацията и ерготерапията: 
лекари – специалисти, рехабилитатори, медицински рехабилитатори 
ерготерапевти и т.н. Системата дава възможност за реагиране в реално време 
и тренира способността на студента за оценка на рехабилитационния 
потенциал на пациента, както и за структуриране на комплексна 
рехабилитационна програма. Оценяват се както професионалните 
компетенции (теоретични знания и практически умения), а така също и 
способността за бърза реакция и за вземане на адекватни решения в ситуация 
на ограничено време.  

За целта преди разработване на тестовите модули е започнато проучване 
на бенефициентите на тестовата система от различните висши учебни 
заведения, както и сред утвърдени специалисти по физиотерапия, за начинът 
на извършване на тестовете и на поднасяне на информацията за казусите 
(виртуални пациенти), които ще бъдат диагностицирани и лекувани от 
изпитваните. 

 
Фигура 1 Използване на статистическите данни за оценка 

3. Пакет – компютърна тестова система за оценка на професионалните 
компетенции на различните категории кадри (студенти), работещи в областта 
на рехабилитацията и ерготерапията. 
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3.1. Проект на компютърната тестова система  
Идеята на разработваната компютърна система за изпитване на 

студентите по физиотерапия е, като се използва базата данни на съответната 
система за диагностика и лечение, работейки върху конкретен  описан 
пациент, използвайки изучените в програмата им за обучение високо-
специализирани диагностични и терапевтични методики, да извършат 
диагностика и структуриране на комплексната програма за конкретния 
виртуален пациент при условия най-близки до реалните.  

Пакетът е проектиран на базата на VBA и MS SQL. Пакетът ще се състои 
от пакет от програми с визуален интерфейс зад които стои описаната по-горе 
база от данни върху която тези програми ще оперират. Пакетът ще има и Уеб 
разширение, като основна част от информацията е достъпна и през Уеб 
интерфейс. Като цяло той ще включва следните програмни реализации: база 
данни – на MS SQL; въвеждане на нови случаи и манипулация с данните– 
реализирана на Visual Basic; тестови модул, опериращ с данните – реализация 
на Visual Basic; WEB приложения – реализирано чрез VBScript. 

Проектирана е базата данни (Заложена е разработка на базата на MS 
SQL), като логическата система за въвеждане и управление на необходимите 
за пакета данни е оформена във вид на таблици.  В базата данни на всеки 
пациент съответства хайв, описващ данни за пациента, статус, направени 
изследвания, диагностика, история на заболяването, наличие на алергии, 
наличие на транспланти и др. – тези данни се попълват в таблицата-макет, 
като тази таблица е проектирана с оглед да дава възможности да се допълва 
и управлява списъкът от обработените случаи (пациенти). Тук се включват и 
диагноза на пациента, основни характеристики на заболяването, назначена 
терапия (терапии), степен на повлияване на пациента. 

Проектиране на приложението за въвеждане на нови случаи и 
манипулация с данните. Програмата е проектирана да реализира 
манипулациите с данните, въвеждането на хайфове за нови обработени 
пациенти, които да бъдат добавени в базата данни, както и промени във вече 
съществуващите хайфове за предишните случаи (включително и изтриване) 
ако се налага. Проектирана е за реализация на Visual Basic; 

Проектиране на тестови модул (система), опериращ с данните. Това е най-
важният компонент на системата. Модулът е изграден по показания на Фиг. 2 
модел. 
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Фигура 2 Модел на компютърно базирана тестова система 

Поради факта, че системата е предназначена за специалисти по 
Физиотерапия и рехабилитация, Кинезитерапия и Ерготерапия, които имат 
програми с различна сложност, но покриващи се във висока степен, то и 
въпросите от тестовата система са с различна трудност и тежест. Важно за 
тяхното постулиране и изграждане е да се спазва принципа описан на Фиг. 3. и 
Фиг. 4.  

  
Фигура 3 Грануларност на тестовия модул  Фигура 4 Формиране на тестовия 

въпросник 

Съществен момент при формирането на въпросника е възможността за 
неговото изменение в хода на теста чрез усложняване или опростяване, което 
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разбира се влияе върху крайния резултат на изпитвания. Започва се от лесни 
въпроси – от тип един възможен верен отговор от много (multiple choice), към 
такива със средна трудност от тип няколко верни отговора от много, до такива 
с възможен сценарий. Логическата схема на избора на въпроси с по-висока 
или по-ниска степен на сложност става съгласно схемата на Фиг. 5. –  

 

Фигура 5 Логическа схема за адаптивност на теста 

При разработеният алгоритъм са включени въпроси с три нива на тежест, 
като крайното оценяване на теста става по формулата: (1) 

P = E + M + H, където E  е стойността, която се дължи на отговорите от 
пула на лесните въпроси, M е стойността, която се дължи на отговорите от 
пула на средно трудните въпроси, а H е стойността, която се дължи на 
отговорите от пула на трудните въпроси, които се изчисляват по следния 
начин: = . 																								(2) 
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Където  е коефициентът на тежест на i-тия от лесните въпроси, а j е 
броят на лесните въпроси и задачи. = ∑ .                       (3) 

 Където  е коефициентът на тежест на i-тия от средно трудните 
въпроси и задачи, а k е броят на средно трудните въпроси и задачи. = ∑ .                         (4) 

Където  е коефициентът на тежест на i-тия от трудните въпроси и 
задачи, а l е броят на трудните въпроси и задачи. 

По определения алгоритъм тестваният в зависимост от отговора на 
предходния въпрос изтегля от съответния пул от лесни, средно трудни или 
трудни въпроси своя следващ въпрос. Балооразуването е комбинирано  с 
използване на скали, които се използват при субективното оценяване, както и 
скали от обективното оценяване (с допълнителна логистика).  В зависимост от 
това от кой пул са въпросите те идват със своята тежест – като бал (оценъчна 
единица). Различната тежест на въпросите води до това, че отговарящият 
получава  не точно 0 или 1, а стойността умножена по тегловната 
характеристика на въпроса. Тъй като има въпроси с повече от един верен 
отговор при изреждането, те дават стойности между нула и единица, в 
зависимост от това в каква част са отговорени вярно.  

3.2 Проектиране на WEB приложението 
WEB приложението е проектирано да дава възможност за осъществяване 

на връзката през WEB браузър, като дава възможност за оторизиране и 
извършване на примерен тест. 

4 Заключение 
Резултатите, получени в процеса на проектиране, разработване 

автоматизирана система за тестване в областта на Медицинската 
рехабилитация дават следните насоки за разширяване и развитие по темата: 

Теоретични – разширяване на разработения модел с отчитане 
навлизането на нови технологии в комуникациите (виртуализация, гридове, 
облачни технологии…), в апаратната част (едновременно с микронизация и 
персонализация на устройствата върви тенденция за увеличаване на тяхната 
мощност и възможности им за мултимедийно възпроизвеждане (таблети, 
смартфони …)); разширяване в педагогически аспект чрез въвеждане на 
когнитивни методи позволяващи все повече интерактивно персонализирано 
самостоятелно обучение и тестване повсеместно и по всяко време; 
предметно с отчитане на особеностите на направлението Медицинска 
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рехабилитация с отчитане на Европейските директиви, промените в здравното 
законодателство, както и промените в закона за висшето образование. Важно 
развитие се търси в областта на многоезикова поддръжка при създаването и 
ползването на тестовете. 

Приложни – Разширяване на обхвата на тестовата система в три 
направления:  

Първо - обогатяване на съдържанието с нови единици (items), при 
спазване на технологичните постановки, позволяващи многократна употреба 
на съдържанието и пригодността му за различни категории обучаеми;  

Второ - създаване на възможности за разпределено използване на 
тестовата среда от различните университети, т.е. специализиране на 
съдържанието на пуловете в съответствие със спецификата на предмета, 
неговото ниво на сложност (зависеща от конкретните учебни програми в 
медицинските колежи и университети), както и осигуряване на възможностите 
за обмен, а защо не и федериране на това съдържание за различни категории 
обучаеми.;  

Трето - разширяване на системата в области близки (имащи сечение) с 
разглежданата предметна област. Тук важен аспект е да се спазват 
изискванията за защита на авторското право и интелектуалната собственост.  

Практически - експериментиране и усъвършенстване на предложените 
модели и подходи чрез експериментиране и провеждане на автоматизираното 
тестване в различни предметни области;  

Обвързване на системата за тестване със среда за електронно обучение в 
предметната област с учебни програми, които са напълно осигурени с 
електронни учебни материали, разработени съгласно стандартите за 
електронно обучение; популяризиране и въвеждане на уеб-базирано 
самооценяване по предмета, чрез примерни тестове, които да запознаят 
обучаемия с начина на тестване, както и да покажат степента на неговата 
подготовка по предмета.  
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Astract: The article presents a model for assessing the professional competences of 
students in these academic disciplines. The model is based on a set of tools, including 
classical issues related to daily clinical practices, enriched with statistical conclusions based 
on the Bayesian Logic. The system allows for training students’ reactions in real time, and 
provides analysis of their ability to react in a timely manner, and make appropriate decisions. 
The questions included in the testing system have varying levels of difficulty and weight. 
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МОДЕЛ НА ДИАГНОСТИЧЕН ТЕСТ ЗА КОНТРОЛ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМПЮТЪРНО СЪПРОВОДЕНО ОБУЧЕНИЕ 
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Резюме. Статията представя практически опит по компютърно съпроводено 
обучение по  Числени методи с MATLAB по дисциплината „Приложна математика”  в 
Русенски университет за студенти – първи курс от професионално направление 
„Технически науки“. Представен е  модел на диагностичен тест за проверка на 
знанията на студентите и резултатите от неговото прилагане. Описана е 
диагностичната процедура за разработване на тестов модел и е извършен 
статистически анализ на резултатите. 

Key words: education, numerical methods, statistics, Computer Algebra Systems (CAS), 
MATLAB, SPSS  

Въведение 
Обект на изследването е учебно-познавателната дейност на студентите от 

специалност „Индустриално инженерство” на Русенски университет – техните 
знания и умения при изучаването на учебната дисциплина „Приложна  
математика”. Целта на изследването е да се разработи и експериментира 
диагностичен тест [6] за текущ контрол на знанията на студентите по 
дисциплината при следната хипотеза: използването на теста като метод за 
оценка на знанията на студентите по дисциплината стимулира познавателната 
им дейност и води до по-добро и качествено усвояване на учебния материал.   

1. Организация и методика на изследването 
За постигане на поставената цел са поставени и изпълнени следните 

основни задачи:  
• проучване на литературни източници, свързани с теоретичната 

концепция на диагностичната процедура [1,2,3,8];  
• анализ на учебното съдържание по дисциплината; 
• разработка и апробация на комбиниран тест за проверка на знания;  
• статистическа обработка и анализ на теста, изводи. 

1.1. Диагностичен анализ на учебното съдържание 
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Учебната дисциплина „Приложна математика” се изучава от студенти 
специалност „Индустриално инженерство“ през 2-ри семестър. Учебното 
съдържание включва четири раздела - Функции на много променливи, Теория 
на вероятностите, Числени методи и Статистика. Дисциплината е с хорариум 2 
часа лекции и 1 час практически упражнения. Поради намаления хорариум по 
дисциплината,  е разработена методика на обучение с практическа насоченост 
[7], при която обучението по Числени методи и Статистика се провежда в 
компютърна зала с терминали и използване на компютърни системи за 
математически изчисления и визуализация MATLAB и SPSS. Разработени са 
учебно пособие [4] и web-базиран курс [5] по дисциплината, включващ лекции, 
упражнения, тестове, задачи, видео-уроци  и др., чрез които се подпомага 
усвояването на материала от студентите в извънаудиторната им работа. В [7]  
е направен анализ на учебното съдържание и методиката на преподаване на 
дисциплината, посочени са трудностите, с които се сблъскват студенти и 
преподаватели в процеса на обучение, анализират се  причините и подходите 
за тяхното овладяване.  

По отношение на раздела „Числени методи с MATLAB“, предмет на 
настоящата статия, е изградена стройна методика на практически насочено 
обучение, която се прилага и усъвършенства повече от 10 години. 
Изучаването на числените методи е обвързано тясно с практическото им 
използване в средата на системата MATLAB [7]. Съдържанието на учебната 
дисциплина дава възможност студентите да придобият знания и практически 
опит за числено решаване на системи линейни уравнения, нелинейни системи, 
апроксимиране на функции, числено интегриране, диференциални уравнения 
и системи, статистически методи. Обучението по дисциплината има за цел, 
чрез усвояване на изучавания материал, студентите да придобият 
компетенции и практически умения за самостоятелно решаване на задачи.  

Очакваните резултати от обучението са свързани с уменията на 
студентите да прилагат на практика своите знания като използват команди и 
процедури от функционалния интерфейс на компютърните системи MATLAB  и 
SPSS за: решаване на системи линейни алгебрични уравнения с точни и 
итерационни методи; нелинейни уравнения и системи; апроксимиране на 
таблично зададени функции по метода на най-малките квадрати; числено 
решаване на интеграли и приложения, числено решаване на диференциални 
уравнения от първи и втори ред; първична обработка на статистическа 
извадка и изчисляване на описателни характеристики на извадката.  

1.2. Разработване на инструментариум 
1.2.1. Планиране съдържанието на теста 
В комбинирания тест са включени 26 задачи. В Таблица 1 е  дадено 

тяхното разпределение по теми.  
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№ Съдържание на въпросите Брой 
задания 

Номер на 
въпросите 

1 MATLAB  4 1, 2, 15, 19 
2 Системи линейни алгебрични уравнения 

(СЛАУ) 
5 3, 4, 5, 16, 26.1 

3 Нелинейни уравнения (НУ) 5 6, 7, 14, 24,26.2 
4 Нелинейни системи уравнения (НСУ) 3 13, 17, 21 
5 Апроксимиране на функции (АФ) 2 8, 22 
6 Числено интегриране (ЧИ) 5 9, 10, 18, 20, 25 
7 Диференциални уравнения (ДУ) 3 11, 12, 23 

Таблица 1. План на теста върху раздел „Числени методи с MATLAB“ 

1.2.2. Конструиране на теста 
В Таблица 2  е представена матрицата на Тейлър [2], като в хоризонтален 

ред са посочени нивата на усвояване според таксономията на Блум, а във 
вертикален ред - целите на учебното съдържание.   

Съдържателна рамка на теста 
Учебно 
съдър-
жание 

Категории умствен труд 
Знание Разби-

ране 
Приложе-

ние 
Анализ Синтез Оценка 

 Номера на въпросите 
MATLAB  19 1 15 2   
СЛАУ 16 4 3 5  26.1 
НУ 6 7 14  24 26.2 
НСУ 13  17 21   
АФ 8   22   
ЧИ 20 10 18 9 25  
ДУ -  11 12,23   

Таблица 2. Матрица на Тейлър 

Подреждането на задачите в теста е извършено на основата на критерия, 
предложен от В.Нол и Д.Скенел [2, стр.478]. Според критерия, в първа група са 
задачите с изборен отговор, във втора - задачи с кратък отговор или задачи за 
допълване, в трета - задачи за съотнасяне  и в четвърта - задачи тип „есе“. 

1.2.3. Начин на оценяване  
Оценяването на всеки верен отговор на задачите от комбинирания тест 

става по следния начин (Табл. 3):  
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А) За всеки верен отговор на въпросите от I част - по 1 точка;  
Б) Задачите от II част за допълване се оценяват с по 2 точки; 
В) Задачите със свободен отговор от II част - по 1 точка; 
Г) За вярно съответствие в задачите за съотнасяне - 1 точка; 
Д) Задачите за подробно решаване от  ІІІ част - по 3 точки. 
Е) Задачите от ІV част за подробно решаване  се оценяват по 6 точки.  

При грешен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 60.  

Точки 0 – 20 21-30 31-40 41-50 51 - 60 
Оценка Слаб  Среден  Добър Мн. добър  Отличен 

Таблица 3. Критерии за оценка 

2. Статистически анализ на теста 
2.1. Анализ на теста 
Анализ на задачите от теста. За установяване на съответствие между 

тестова задача и учебната цел, чието постигане измерва, се използва рейтинг-
скалиране. Степента на съответствието се оценява от експерти чрез 
шестстепенна оценъчна скала, като обобщените резултати се нанасят в 
таблица. За целта поисках мнението на пет колеги – експерти от Русенски 
университет. Всеки от тях получи екземпляр от комбинирания тест [6] и карта 
за експертна оценка, в която постави оценка от 1 до 6 на всяка задача, в 
зависимост от съотнасянето Цел - Задача. 

Средната аритметична стойност на експертните оценки е 5.70 от 
максимално възможна 6.00, което показва, че въпросите са подходящи. 
Данните от експертите сочат, че задачите с номера 2, 7, 9, 11, 12, 17, 24, 25 и 
26 имат максимална оценка от експертите, а задачите с номера 1, 3, 4, 5, 8, 10, 
14, 19, 20, 21, 22 имат средна аритметична оценка над 5,50. Това показва 
много добро съответствие между въпросите на теста и учебните цели. 
Съответно, те са подходящи за проверка на знания и умения по „Приложна 
математика“, получени в часовете, определени за изучаване на раздел 
„Числени методи с MATLAB”. От този факт следва, че те могат да се използват 
успешно за изграждане на тестови вариант, който да апробирам. Въпросите с 
номера 6, 13, 15, 16, 18 и 23 имат оценка по-малка от 5,50, което предполага 
тяхното модифициране. След модифициране на въпросите, се провежда 
пилотен тест.  

Екстремални групи. След провеждане на теста, получените резултати се 
подреждат в  първичен протокол. От него се формира редуциран протокол в 
низходящ ред в зависимост от общия бал. В него, в зависимост от баловете, 
студентите се разделят на две екстремални групи - „силна” и „слаба”  [2, 
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стр.487] - първата половина образува „силна” група, а втората половина - 
„слаба” група. Така се получават две екстремални групи, всяка от 9 студенти. 

Надеждност на теста. За да анализирам надеждността на теста прилагам  
метода на успоредното тестване [2] като използвам два варианта - А ( ) и В 
( ). При първо тестиране първата група решава вариант A на теста, а втората 
– вариант B, Табл.4. 

 тестиране І тестиране ІI 
№  Вариант А ( ) Вариант В ( ) 
1 48 50 
2 20  20 
3 27 29 
4 40 42 
5 46 46 
6 19 18 
7 21 21 
8 25 24 
9 54 54 
 Вариант В ( ) Вариант А ( ) 

10 18 18 
11 22 23 
12 49 51 
13 53 54 
14 40 41 
15 19 20 
16 51 52 
17 28 29 
18 45 47 

Таблица 4. Резултати І и ІІ тестиране 

След определено време (2 седмици), при второто тестиране разменям 
вариантите, като първата група решава вариант B, а втората - вариант A. 

Според различните методи  за анализ на надеждността на тест [2], се 
използват  различни коефициенти на корелация, чрез които се пресмята 
надеждността. За проверка надеждността на теста използвам коефициент на 
Фланаган 	 , препоръчван при двукратно провеждане на теста. Методиката 
на изследването [1], [2, стр.493] изисква след двете тестирания да се изчисли  
коефициента на  Фланаган  по формулата  
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 = ,	 
където  ,    са стандартните отклонения на тестовия бал от първо и второ 
тестиране,    е коефициента на корелация между двете половини на теста, 
пресметнат по формулата на Пирсън-Браве    = ∑( − ) ( − )( − 1) 	. 

Приема се, че коефициентът на надеждност трябва да варира в 
интервала от 0.5 до 1. В случая, стойността на  коефициента на Фланаган 	  
e 0.77. Получената стойност на коефициента на корелация между данните на 
двете форми на теста е висока, което означава, че те са еквивалентни, а 
тестът като цяло е надежден.  

Обективност и валидност на теста. Обективността на теста се определя 
от частното , където  е броят на статистически верните  резултати, а  е 
броят на изследваните лица. Коефициентът на обективност за пилотния тест (I 
тестиране) е 0.61, а за тестиране II - 0.5. Коефициентът на обективност при 
съответните тестирания е в допустимите граници, което означава, че 
резултатите от теста са обективни.  

За да се определи съдържателната валидност на теста, се използва  
оценката на експертите за съответствието на включените в дидактическия тест 
задачи и учебното съдържание, чието овладяване той трябва да измерва. 
Оценката, дадена от експертите е 95% (оценка 5,70 от максимална 6), което е 
показател за съдържателната валидност на теста [2]. За определяне на 
критериалната валидност на теста се използва метода на контрастните 
групи [2, стр.233-237], като за стандарт на успешност (cut-off) се приема 
доверителния интервал на разпределението на баловете от пилотния тест 
[20,48].  Резултатите показват, че извън доверителния интервал от слабата 
група попадат 4 студенти, а от силната - 3. Това означава, че при приетия 
стандарт общо 7 от 18 студенти (39%) ще бъдат оценени погрешно, което 
означава, че валидността на решението  е 61%.  

2.2. Анализ на задачите от теста  
Анализът на теста се извършва по отношение на следните характеристики: 

трудност, дискриминативна сила, анализ на дистракторите (при въпроси и 
задачи с изборен отговор). 

2.2.1. Анализ на трудността 
Трудността на  една тестова задача се определя от процентния дял на 

правилно решилите я студенти чрез индекса на трудност [2]. В зависимост от 
типа на задачите, индексът на трудност се пресмята по една от формулите:  

• При задачи с алтернативен отговор от типа „да-не“ се използва: 

(1) 

(2) 
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 = 	.100	%	,				 

• При задачи с множествен избор или задачи за съотнасяне се използва: = − 	− 1		 . 100	%	, 
където   е броят на студентите от двете групи, решили вярно задачата, 	 
е брой студенти, решили грешно задачата,  е брой студенти, решавали 
задачата, 	 е брой възможни отговори на задачата. Резултатите показват, че 
индексът на трудност за задачите в теста варира от 22% до 67% при 
препоръчителен интервал 15% - 85%, което показва, че те отговарят на 
изискванията за трудност и могат да бъдат включени в теста.  

2.2.2. Анализ на дискриминативната сила 
Дискриминативната сила на тестова задача показва доколко тя може да 

разграничи „силните“ от „слабите“ студенти по техните постижения. Тя се 
определя по фoрмула (5): = ( )	,	 
където  - брой студенти от „силната“ група, вярно решили задачата,  	- 
брой студенти от „слабата“  група, вярно решили задачата, а    е общият брой 
на всички студенти от двете екстремални групи. 

Оценка за дискриминативната сила на задачи от типа „есе” се извършва по 
друга процедура [2, стр.194], като се отчита отношението на количеството 
точки, получени при решаването на съответната задача в дадената група. 
Показателят на дискриминативната сила за дадена задача се получава, като 
полученият брой точки се раздели на максималния брой точки, които могат да 
получат общо студентите от дадена група и от полученото за първата група 
число се извади съответното число на „слабата” група. Този начин за 
определяне на индекса на дискриминативна сила е използван за задачи с № 
19, 20, 21, 22, 23 и 26. За останалите задачи е приложена формула (5). 

От начина, по който студентът е решил задачата, се прави извод за 
степента на неговото познавателно ниво. Този етап от анализа се нарича още 
анализ на селективността на задачите.  

Препоръчителният интервал на стойностите на дискриминативната сила 
 трябва да е от 0,4 до 0,6; тогава тя разграничава най–добре 

възможностите на тестваните. Задачата трябва да се формулира отново, ако 
има индекс под 0,4. Ако стойността е под 0,2, задачата трябва да се подмени, 
защото както добрите, така и слабите студенти еднакво често ще бъдат в 
състояние да я решат. Ако обаче останалите показатели на задачата са добри, 
може задачата да остане и без изменение. 

(3) 

(4) 

(5) 



110 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

Задачи №16 и №25 имат стойност на = 0.22,	 което предполага 
преформулиране или отпадане на задачите.  

2.2.3. Анализ на дистракторите 
При задачи с изборен отговор такъв анализ е необходим, за да се установи 

дали и до каква степен дистракторите (грешните отговори) са приемливи за 
студентите и доколко те позволяват да се разграничат „силните“ от „слабите“ 
студенти. При анализа се отчитат трите основни критерия, посочени от Р. 
Берк: (1) Всеки от дистракторите трябва да бъде посочен от повече „слаби“ 
студенти, отколкото „силни“; (2) Всеки  дистрактор трябва да бъде посочен 
също така от поне няколко студенти и от силната група; (3) В силната група 
нито един от дистракторите не трябва да бъде посочен от повече студенти, 
отколкото верния отговор.  

Според горните критерии са направени следните изводи: 
• Критерий 1 - не е изпълнен при задачи  6 в, 10 в и 12 в; 
• Критерий 2 - не е изпълнен при задача 5 в; 
• Критерий 3 - изпълнен за всички задачи. 

Тези дистрактори подлежат на замяна. 
2.3. Резултати от провеждането на теста 
Важно допълнение към статистическия анализ на теста, е графичното 

представяне на резултатите. За тази цел се използват различни графични 
форми – полигон, хистограма, кръгова диаграма и др. На Фиг.1 е представена 
хистограмата, отразяваща резултатите от пилотния тест. Разпределението на 
всички тестирани студенти показва, че резултатите са групирани в началото и 
края на хистогармата, което означава, че тестът е затруднил студентите.  

На Фигура 2 е показано разпределението на баловете на тестираните 
студенти, изобразено чрез диаграма от колонен тип.  

Чрез кръгови диаграми (Фигури 3 и 4) са представени резултатите от I и II 
тестиране. В тях степента на усвояване на материала е представена чрез 
четири степени: ниска, задоволителна, среднoвисока  и висока. От така 
представените резултати се вижда, че процентите дялове при двете 
тестирания са сходни. С няколко процента само се е увеличил броят на 
студентите със средна степен на усвояване. 
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Фигура 1. Резултати от пилотния тест 

 
Фигура 2. Разпределение на баловете на обучаемите  

 

 
Фигура 3. Резултати от Тестиране I 
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Фигура 4. Резултати от Тестиране II 

3. Изводи 
В резултат на статистическия анализ на теста се оформят следните 

изводи: 
1. Качествата на тестовите задачи и на теста като цяло отговарят на 
описаните в литературата основни изисквания към нормативните тестове; 
2. Разработеният тест ефективно изпълнява ролята на инструментариум 
за диагностика и измерване на постиженията на студентите при изучаване 
на раздела „Числени методи с MATLAB“; 
3. За да бъде оптимизиран теста, трябва да се подобрят отделни негови 
компоненти: 

• Да се преформулират задачите, чиято дискриминативна сила не е 
в желаните граници; 

• Да се коригират дистракторите, непокриващи съответните 
критерии;   

4. Приложената методика дава добри резултати при усвояването на 
учебното съдържание по раздела „Числени методи с MATLAB“, което се 
вижда от приложените кръгови диаграми (Фиг.3 и Фиг.4); 
5. Прилагането на комбинирания тест дава възможност на студентите да 
работят задълбочено и логически последователно по решаване на 
проблеми и ориентиране в различни ситуации; 
6. Използването на тестове в обучението са обективен, надежден и 
валиден измерител за това доколко са постигнати дидактическите цели на 
обучението и улесняват контрола на постиженията на студентите; 
7. Учебното съдържание по предмета „Приложна математика“ позволява 
прилагането на тестовата форма за контрол на постиженията на 
студентите.  
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Заключение 
Проведената  диагностична процедура доказва работната хипотеза, че 

използването на теста като метод на оценка на знанията на студентите в 
часовете по „Приложна математика“ стимулира познавателната им дейност и  
спомага за по-задълбочено и качествено усвояване на учебния материал. 
Проведените експерименти показват, че подходът на компютърно 
съпроводено обучение и тестов контрол се приема с ентусиазъм от 
обучаваните и повишава ефективността на обучение чрез използване на  
съвременни методи и технологии в обучението.  
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Abstract. In this paper the practical experience in computer based education in Numerical 
methods with MATLAB is considered. A model of a diagnostic test and results of its 
implementation is presented. The diagnostic procedure of the creation of the test model is 
discussed and the statistical results from the model are also proposed. 
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„ЖИВАТА“ ИКОНОМИКА 
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1 Катедра „Икономика на хранителната индустрия“, УХТ, Пловдив 
2 Катедра „Математика и физика“, УХТ, Пловдив 

Резюме: Успешното образование по икономика и финанси изисква все по-
задълбочени познания по математика. Навлизането в подробности и пълното 
разбиране на сложните модели и теории свързани с принципите и промените на 
финансовите пазари е своеобразно предизвикателство за студентите, които 
нямат солидна подготовка в областта на математиката. Използването на 
различни методи за симулации и специално Монте Карло може да помогне при 
демонстрирането на комплексните съвременни модели и подходи за решаване на 
финансови проблеми. 

Ключови думи: финанси, икономика, Монте Карло, дериватни инструменти 

1. Въведение 
Икономическото образование е предмет на непрекъснати коментари, 

критики и предложения в България. Това се дължи до голяма степен на 
неговото широко разпространение в последните години и страха от 
„пренасищане“ на пазара със завършили студенти, които обаче не могат да 
намерят подходяща реализация. Ако оставим настрана социалните ефекти, то 
в крайна сметка става дума за това дали направените инвестиции в 
икономическо образование ще имат възвръщаемост, не само за отделния 
индивид, но и за обществото като цяло. Обикновено вниманието се насочва 
преди всичко към количествените показатели - брой завършили студенти, 
съотношение на обявените места за прием и завършващите средно 
образование, и едва след това се поставя въпроса дали и до каква степен 
произведените висшисти имат адекватни на пазарните изисквания знания. 
Дори нещо което е по-важно – до каква степен те притежават задълбочено 
разбиране на финансовите пазари и икономически процеси, което да им 
позволи да се развиват самостоятелно и да бъдат конкурентноспособни не 
само към момента на своето дипломиране, а и в по-дълъг времеви период.  

2. Проблеми и противоречия 
Навлизането на информационните технологии в образованието 

предоставя много повече възможности, както за преподавателите така и за 
обучаващите се. Икономическото образование не прави изключение, като 
ползите далеч не се ограничават единствено с по-лесният достъп до 
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информация и нейното бързо разпространение. Фигура 3 показва обаче едно 
от основните противоречия свързани с широкото навлизане на 
информационните технологии – дали акцента трябва да се постави върху 
„широката“ част на фунията или да се представят преди всичко крайните 
резултати. 

 
Фигура 3. ИТ и обучение по икономика 

И двата подхода имат предимства и недостатъци, като интерес за нас 
представлява как изборът на една от двете крайности се отразява върху 
цялостното разбиране на сложните процеси протичащи на финансовите 
пазари и в икономиката въобще. В случаите, когато образователния процес е 
ориентиран към представяне на пълната математическа и статистическа 
обосновка на икономическите и финансови модели, то тогава са налице 
следните предимства и недостатъци (без претенции списъка да е 
изчерпателен): 

• предимства - създава пълно разбиране за използваните модели, 
техните допускания и съответно ограничения при реалната им 
употреба; подпомага логическото мислене и създава „мост“ между 
общо-икономическите, управленските и финансовите дисциплини. 

• недостатъци - създава трудности при тези участници в процеса на 
обучение с недостатъчно познания или афинитет към математиката; 
изисква повече време и усилия, както и по-добра подготовка от страна 
на самите преподаватели. 

Балансът между посочените предимства и недостатъци е различен при 
отделните икономически дисциплини, което прави неговото постигане още по-
сложно. Поради тази причина много често предпочитанията се насочват към 
използване на минимално необходимия математически апарат и прехвърляне 
на основната тежест към описателен подход и използване на опростени 
диаграми. Въпреки че улеснява процеса на обучение такъв тип решения водят 
до дългосрочни негативни последици - разширява се пропастта между това 
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което се очаква да имат като ниво на адаптивност и мислене студентите и 
това с което те са свикнали да се сблъскват.  

3. Как могат да помогнат методите за симулация и Монте Карло? 
Алфред Маршал формулира шест основни правила при употреба на 

математически апарат в икономиката, които и днес звучат актуално - „(1) 
използвайте математика като средство за съкратен запис, вместо като основен 
инструмент за представяне; (2) придържайте се към използваните средства 
докрай; (3) „преведете“ на нормален език; (4) илюстрирайте с важни примери 
от реалността; (5) оставете настрани математиката; (6) ако не успеете със 
стъпка (4) оставете настрани (3)“ (Pigou, 1925). При редица проблеми обаче 
тези принципи не са достатъчни за да бъде елиминирана напълно нуждата от 
сложен математически апарат - например при оценката на дериватни 
финансови инструменти или анализа на риска при наличието на няколко 
източника на неопределеност. Тогава използването на симулации и в частност 
на Монте Карло може да разреши възникналите проблеми с следните 
направления: 

• позволява да се използват специализирани софтуерни продукти с 
минимална подготовка (включително и такива с отворен код и 
безплатни лицензи, като R и GNU Octave); 

• позволява да се изследват качествата и дори границите на 
възможностите на различните модели, като се променят условията на 
симулацията; 

• позволява да бъдат решавани различни по сложност задачи и 
прилагани различни по сложност модели, без да е необходимо 
обучаващите се да използват целия математически апарат ангажиран 
с тяхното формално описание; 

• позволява да се проследи в динамика поведението на различни 
икономически системи, като по този начин използваните модели 
„оживяват“ и става възможно да бъдат представени в много по-голяма 
пълнота. 

Втората и четвъртата характеристики са особено важни в процеса на 
обучение, тъй като позволяват да се използват симулациите директно при 
представянето на нови концепции и модели. При това е възможно дори да се 
направи стъпка встрани от „равновесното“ състояние при което са изведени 
немалка част от икономическите и финансови  зависимости и да се проследи 
тяхното поведение в динамика. 

Като демонстрация на ползите от Монте Карло базираното представяне 
ще използваме експоненциалния модел на Васичек (Vasicek) за анализиране 
на промените в краткосрочните лихвени проценти: 
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, ( )tz
t t t tr e dz z dt dWθ μ σ= = − + , 

където tr  е анализирания краткосрочен лихвен процент, μ  е средната 

стойност към която tz  се стреми със скорост θ , σ  е показател за 

волатилността на tz а tW  е Винеров (Wiener) процес. 
Фигура 2 показва резултатите от различни симулации на експоненциален 

Васичек модел, който предварително е калибриран с дневни данни за 
тримесечния LIBOR в щатски долари (USD3MTD156N), отнасящи се за 
периода 1.Януари.1986 - 8.Май.2015 година. 

 
Фигура 4. Прогнози за измененията на лихвените проценти (3 месечен LIBOR в USD) 

с оценка на параметрите при калибрацията θ =0.0108, σ =0.1734, μ =0.9088 

Освен като демонстрация за различните пътища при които протича 
развитието на разглеждания финансов процес (в случая промени в 3 месечния 
LIBOR в USD), използването на симулация има две съществени предимства: 

• показва явно влиянието на случайната компонента (която много често 
бива изтикана на заден план в моделите базирани на „равновесие“); 

• дава възможност да се експериментира върху ефекта от промени на 
отделните параметри на процеса (скорост на връщане към средната, 
дългосрочна средна, волатилност) и да се получи визуална представа 
за тяхното влияние. 

Поради тези две причини, използването на симулации получава ролята на 
„междинен вариант“, който има възможност да опрости представянето на 
сложни финансови и икономически концепции (от гледна точка на 
необходимия математически апарат), но едновременно с това не въвежда 
изкуствени ограничения и не опростява нарочно използваните модели. 
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Заключение 
Използването на различни методи за симулации и специално Монте Карло 

може да помогне при демонстрирането на комплексните съвременни модели и 
подходи за решаване на финансови проблеми. Поради характеристиките, 
които бяха описани в предходната част могат да бъдат адресирани и задачи 
за които липсва аналитично решение, или достигането до него е съпътствано с 
множество допускания и опростявания. 

В цялостния процес на анализ информационните технологии играят 
съществена роля, тъй като без тяхното съществуване използването на Монте 
Карло би било непрактично. Но от гледна точка на изследователските цели и 
постигането на реално познание за практически значимите финансови и 
икономически проблеми те са спомагателен инструмент и не изместват 
вниманието на използващите ги, превръщайки се просто в „черна кутия, която 
дава желания резултат“. 
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Abstract: Economics and financial studies are demanding now more than even a 
sophisticated skills and knowledge in mathematics. That makes it challenging for students 
with a different background to get a profound knowledge in the details of complex models and 
theories that explain market movements and pricing of securities. However it is possible with 
a wide use of simulation methods and Monte Carlo to demonstrate very complex concepts in 
finance and economics. 
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ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И АВТОМАТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ 
ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗНОТИПНИ СИСТЕМИ С РАБОТНИ 

ПРОЦЕСИ 

Георги Пашев, Евгения Алендарова, Георги Тотков  

ПУ „Паисий Хилендарски“, 
 georgepashev@gmail.com, ealendarova@gmail.com, totkov@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Представен е метод за интеграция на разнотипни системи чрез система 
за работни процеси. Предложена е методология за решаване на фундаменталните 
предизвикателства пред интеграцията на разнотипни системи. Описана е 
многослойна абстрактна архитектура, която поддържа интеграция на разнотипни 
системи чрез система за работни процеси. Създадена е библиотека, написана на 
програмния език PHP (Hypertext Preprocessor), наречена Tiny Workflow Management 
PHP Framework (TineWfFm). Всяко състояние на работния процес е свързано с уеб 
метод от разнотипни системи. Представен е прототип на работен процес за 
студент и преподавател. 

Ключови думи: работен процес, разнотипни системи, интеграция, портал. 

Въведение 
Използването на работни процеси в компютърните технологии е широко 

разпространено. Следвайки еволюцията на софтуерните технологии, 
организации влагат усилия за модернизация и нови методи за разработка, с 
цел подобрение на обучението и работните условия. Интеграцията 
представлява процес, който обединява разнотипни системи посредством 
средства за комуникация и визуализация.  

Фундаменталните проблеми пред интегацията са свързани с 
комуникакцията между системите, ресурсите могат да бъдат трудно достъпни 
заради големи географски разстояния, фирмени политики или софтуерни 
ограничения. За спомагане на стандартизирането на методите за интеграция 
на разнотипни системи и ресурси е необходимо обособяване на основни 
правила [4]. 

Бизнес процесът позволява систематизиране на ресурси в процес, който 
доставя услуги или обработва информация. Работният процес представлява 
шаблон за повтарящи се бизнес процеси [5]. Може да бъде представен като 
поредица от операции, извършвани от човек или група от хора [7], организация 
на дейности или сложни механизми на работа. 

WfMS е софтуерна система за настройка, изпълнение и наблюдение на 
дефинирани поредици от задачи, организирани като работен процес [6]. 
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Поставени са следните основни задачи: интеграция на разнотипни 
системи, интеграция на потребителски роли и права, общ достъп до 
множество приложения.  

Направено е проучване на съществуващите решения. Представена е 
систематизирана информация относно резултата от проучването. 

Първи подход: бизнес логиката да бъде заложена в кода на приложението. 
Този подход има очевидни недостатъци като сериозни затруднения при 
поддръжка на приложения в среда, която се променя динамично. 

Втори подход: предполага използване на вече съществуващи системи за 
работа с бизнес процеси. Основния недостатък на този подход е 
необходимостта да се вложат усилия за създаване на специфични методи за 
комуникация между отделните системи. Ненужната функционалност на този 
тип системи трябва да бъде премахната с цел повишаване на 
производителността. 

Трети подход: създаване на собствена система за управление на бизнес 
процеси, която да позволява гъвкави методи на работа - динамично 
управление (в реално време), минимални усилия при интегриране на 
системите, добра производителност. 

Докладът предлага абстрактна архитектура (методология) за интеграция 
на разнотипни системи. Представената архитектура е изградена на база на 
третия подход. Описана е създадената система за работни процеси. 

Архитектура 
Предложената архитектура има 4 слоя, които са представени на фиг. 1. (от 

долу на горе). 
• База данни - релационен модел на база данни, съдържащ референции, 

съхранени процедури, изгледи и функции. Заявките към базата данни, 
изпратени от по-горните слоеве, са разположени в този слой с цел 
постигане на най-висока скорост на изпълнение на заявка. Приложен е 
принципът за най-близкото разположение между данните и тяхната 
обработка, който се използва при алгоритми за оптимизация [2]; 

• Транспортен слой - представлява връзка между слоя с базата данни и 
слоя за генериране на интерфейс чрез REST или SOAP протокол; 

• Слой за генериране на интерфейс - дефиниция на работните процеси. 
За дефиницията на възлите на бизнес процеса се използват URL 
шаблони; 

• Потребителски слой - предоставя достъп до процеси от системата за 
работни процеси в зависимост от потребителски роли, права и лични 
настройки. 
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Фигура 5. Многослойна архитектура за интеграция на разнотпини системи 

Слой 1.  База Данни 
Има утвърдени практики при изграждането на бази данни. Първият аспект 

е избора на модел. В текущата разработка е избран релационен модел. 
Структурата е в трета нормална форма [1]. 

За улеснение на процеса на генериране на интерфейс в трети слой е 
приета конвенция за именуване на обектите в базата данни. Името на полето, 
което представлява външен ключ към дадена таблица започва с „ID_“ и след 
това се изписва името на свързаната таблица. 

Потребителските действия, свързани с данните в базата данни, са 
капсулирани в съхранени процедури, изгледи и функции (фиг. 2.). 

Голяма част от бизнес логиката е съхранена по подобен начин. Това 
позволява на по-горните слоеве да се фокусират върху типовете дейности, 
които са по-подходящи за тяхното разположение. 

 
Фигура 6. Обекти на слоя База Данни 
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Слой 2. Транспортен слой 
Транспортния слой представлява доставчик на услуги. Уеб услугата е 

метод за комуникация между две електронни устройства в мрежа. 
Представлява софтуерна функционалност, достъпна на мрежов адрес в уеб 
пространството. W3C дефинира уеб услугата като: софтуерна система, 
създадена да подпомага комуникацията между оперативно съвместими 
машини по мрежата [10]. 

Поддържат се протоколи като REST, SOAP и др. 
Този слой представлява важна част от интеграцията, защото предоставя 

на третия слой уеб услуги за консумация. Те могат да бъдат от разнотипни 
приложения, което стои в основата на идеята за интеграция на разнотипни 
приложения. 

Фиг. 3 представя UML диаграми, използвани в конкретен експеримент. 

 
Фигура 7. UML клас диаграма на експериментални класове в транспортния слой 

Слой 3.  Слой за генериране на интерфейс 
Крайни машини, крайни автомати или просто граф е математически модел 

за изчисление, използван за създаването на компютърни програми и 
последователни логически схеми. Замислен е като абстрактен механизъм, 
който може да бъде в едно от краен брой състояния. При този механизъм 
състояние в даден момент е само едно и се нарича текущо състояние. Може 



VVIIIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155 123 
 

да се преминава от едно състояние в друго при възникване на дадено събитие 
или условие. Това се нарича преход. Крайният автомат се дефинира като 
списък от неговите състояния. Основните термини в този контекст са възли и 
ребра. Те са логически свързани и се използват в текущата работа. 

Работен процес  е наредена двойка 	= 	 (N, E), където:  =	∪ ; 	 	 ∈ 1,			  е множество от възли, = ( , , , , , ), =	∪ ; 	 	 ∈ 1,			 ; 	 , 	 ∈ 	ℕ; s ≥ i, където R е множество от входни данни, =	∪ ; 	 	 ∈ 1,			 ; 	 , 	 ∈ 	ℕ; k ≥ j, където D е множество от изходни 
данни, =	∪ ; 	 	 ∈ 1,			 ; 	 , 	 ∈ 	ℕ; t ≥ p, където F е множество от 
релации за създаване на изходни данни, = 	 	  – Релация: 	 ⊆ ; 	 ⊆

, = { , … , };	 	 ∈ ; 	 ∈ 1,			 , =	∪ , където е множество 
от релации за създаване на входни данни, =	 	 	 :	 ⊆ ;	 ⊆; 	 = {( , … , )}:	 	 ∈ ; 	 ∈ 1,			 , = ( , ); ∈ [0, 1] − посока, 	 ∈ [0, − 1]: = | |; r: код за избор на релация, 	 ∈	∪ , =	 ( , );	 	 ∈ [0, 1]; 	 	 ∈ [0, − 1]: =| |;	 : код	за	избор	на	обратна	релация,   = ( , , ); 	 : 	 ⟼ ; 	 :	биекция, =	∪ ; 	 ∈ 1,			 ; , 	 ∈	ℕ; ≥ . 

Работен процес в текущата реализация се дефинира като ориентиран 
мулти-граф, дефиниран като двойка 

 = ( , ) (1) 

където NWf е множеството от възли 	  на работния процес, а EWf е 
множеството от ребра 	 .  

Ребро е дефинирано като n-торка по следния начин: 

= , , , , ,,  

 

   (2) 

Name e текстов атрибут, съдържащ името на желания уеб метод, който се 
извиква, когато крайният автомат влезне в текущо състояние (възел). В 
контекста на TinyWfFrm влизането в състояние на краен автомат е придружено 
от извикване на поне един уеб метод.  

Caption е текстов атрибут, който се показва на потребителя по време на 
визуализация на формата на текущото състояние.  

urlTemplate е съставен текстов атрибут, който съдържа низ URL, 
представляващ заявката към уеб метода и наредена n-торка от шаблонни 
полета tF. 
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 = ( , , , , , , ) (3) 

fieldName е името на полето. Генерира се автоматично от генератора на API 
(Application Program Interface – програмен интерфейс) в транспортния слой. 

fieldCaption е заглавието (етикета) на полето. 
fieldRegularExpression е регулярен израз от тип RegExp, който, ако е 

дефиниран, се използва за проста валидация. 
fieldDefaultValue е стойността по подразбиране, която е попълнена по 

време на зареждане на формата, ако е попълнена. 
fieldTrigger е тригер за сложна валидация, дефиниран като анонимна PHP 

функция. 
isHidden е Булев атрибут, който управлява видимостта на потребителя. 
hierarchyParent е текстов низ, който съдържа името на родителското поле, 

ако е налична йерархия. Атрибутът има незадължителен характер. = ( , , ) (4) 

където rememberLastState е Булев атрибут, който запазва текущо състояние 
като сесийна променлива; autoSubmit е Булев атрибут, който задейства 
автоматично предаване на входните на формата; autoSubmit1 е Булев 
атрибут, който задейства автоматично предаване на изходните данни чрез 
първото ребро, участващо в списъка на изходящите ребра (преходи) за 
текущия възел (състояние). 

 е текстов атрибут, който съдържа информация за текущо 
използвания протокол на транспортно ниво за извикването на текущия уеб 
метод, например SOAP, REST и др.  ℎ  е текстов атрибут, съдържащ HTTP метода, 
използван за извикването на уеб метода (GET, POST, PUT, DELETE). 

  е тригер за сложна валидация, дефиниран като анонимна 
PHP функция със следния прототип function($userRolesList, $currentState, 
$lastStateTransition, $previousState). Ако функцията върне отрицателен 
резултат, следващото състояние се изключва от списъка. 	  е ребро в 
граф топологията, формално дефинирано като наредената тройка: 

 = ( , , ) (5) 
Значението на  е целочислен идентификатор на входящ 

възел на реброто. Значението на  e целочислен идентификатор на 
изходящ възел на реброто на насочения мулти граф . 	е множество от  

 = ( , ) (6) 



VVIIIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155 125 
 

Всяко свъзване логически съчетава стойността на изходно поле от 
предишно състояние към стойност на следващо състояние на прехода. По 
този начин се осъществява автоматично транфериране на стойности между 
състояния. 

Слой 4. Потребителски слой 
Основната задача изисква решение, което позволява едновременен 

достъп на потребител до разнотипни системи, на база на неговите роли и 
права. Списъкът от тези роли частично дефинира електронното портфолио на 
потребителя. Множеството от функционалности, респективно работни 
процеси, за дадено електронно портфолио трябва да бъде показано на 
потребителя по гъвкав и удобен начин. 

Проучени са различни проекти и решения, които трябва да отговарят на 
тези изисквания. uPortal [8] е избран за прототипа заради следните си 
характеристики: 

• базиран на отворени стандарати и Java, XML, XSLT, JSP and J2EE; 
• използвана от милиони потребители; 
• възможност за използване на API's; 
• различни възможности за идентификация на потребители, 

включително база данни и LDAP; 
• връзка с библиотеки и подобна конфигурация за интеграция като CAS; 
• интегрира single sign-on; 
• предоствавя потребителски услуги от различни източници; 
• поддръжка заявки към LDAP и релационни бази данни; 
• предлага компоненти и фреймуърк за свързване на по-сложни 

идентификационни системи; 
• мощна и гъвкава система за управление на потребителски групи; 
• динамично базирани групи на потребителски атрибути; 
• могат да се имплементират вложени групи; 
• възможност за представяне на потребителя на фрагменти и портлети 

спрямо атрибутите на потребителя, връзки, участие в групи. 

Прототип 
Върху предложената архитектура е разработен прототип на система за 

проверка на знанията и автоматично оценяване. За реализацията на задачите 
за оценяване са използвани предоставените от Moodle REST APIs (уеб услуги) 
на тестов модул, модул за автоматично c++ оценяване и модул за изпращане 
на съобщения. За документиране на резултатите е използвана системата 
Jasper. JasperReports Server  e сървър за репорти и справки, който осигурява 
отчетност и анализи, които могат да бъдат вградени в уеб или мобилно 
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приложение. Jasper предоставя REST и SOAP базирани уеб услуги и HTTP 
APIs за опростена интеграция с приложения и работни потоци. 

На фиг. 4. е представен примерен работен процес с участието  на студент. 
Студент получава оторизиран достъп до uPortal чрез автентификация през 
Аткивна директория. TinyWfFrm изпълнява работен процес, който генерира 
графичен интерфейс на база предоставените от Moodle REST APIs за достъп 
до електронни курсове на база на учебния план на студента (получен от REST 
услуги на студентска информационна система). Студентът избира дисциплина 
от списъка с дисциплини и получава списък с инстанции на изпитни модули, 
актуални към текущия момент. След решаването на изпитния модул, 
автоматично се изпраща съобщение към преподавател(ите), водещи 
съответната дисциплина. 

 
Фигура 8. Работен процес на студент (пример) 

Примерният работен процес с участието на преподавател започва с 
преминаване през автентификация и оторизация аналогично на студента. На 
преподавател се генерира списък с преподаваните от него дисциплини. 

При избор на конкретна дисциплина излиза списък с актуалните към 
момента инстанции на изпитни модули. При избор на конкретна инстанция на 
изпитен модул, получава списък с изпратените решения на студенти. След 
преглеждане на конкретно решение, попълва рецензия (бележки) по желание. 
Системата автоматично генерира изпитен протокол (чрез Jasper REST API) и 
изпраща съобщение на студента (чрез модул за изпращане на съобщение). 

Заключение 
Представената многослойна абстрактна архитектура поддържа интеграция 

на хетерогенни системи с помощта на работни процеси. Дефинирането на 
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процеси чрез TinyWfFrm позволява лесна и бърза разработка. Поставените 
задачи са изпълнени. 

Следват някои бъдещи цели за реализация: 
• Машинно обучение в Слой 3, което да позволи умно преподреждане на 

възможните следващи преходи. 
• Добавяне на абстактен подслой към слоя на БД (Бази от данни), който 

да позволи крос компилиране за различни СУБД (Системи за 
управление на Бази от Данни) чрез дефиниране на обекти на БД в 
платформено независим език и автоматично генериране на DDL, DML, 
DCL за целеви СУБД. 

• Създаване на графичен редактор за дефиниране на работни процеси. 
• Провеждане на експерименти за известни системи като Moodle, Jasper, 

DSpace и др. 
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AUTOMATED ASSESSMENT THROUGH INTEGRATION OF HETEROGENEOUS 

SYSTEMS WITH A WORKFLOW ENGINE 
Abstract: The paper presents a method for integration of heterogeneous systems through 
workflows. Fundamental problems concerning the problem are reviewed and methodology is 
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proposed. The suggested multilayer abstract architecture supports integration of 
heterogeneous systems with a workflow engine. We have created a custom workflow PHP 
framework, named Tiny Workflow Management PHP Framework (TinyWfFrm). Each state 
node in the workflow is logically connected to a web method in heterogeneous systems. A 
prototype containing work-flow definitions for student and teacher users is presented. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ПО 
ИНФОРМАТИКА 

Юлиана Пенева, Станислав Иванов  

департамент “Информатика”, НБУ 
jpeneva@nbu.bg; sivanov@nbu.bg 

Резюме: Непрестанното и стремително навлизане на информационните 
технологии в бита обуславя нуждата от постоянни корекции в обучението по 
информатика. В настоящия доклад се дискутират факторите, влияещи върху тези 
корекции, както и основните тенденции за промяна на учебното съдържание в 
бакалавърското обучение по информатика, отразени в  препоръките на Computer 
Science Curricula 2013.  

Ключови думи: учебни планове, учебно съдържание, програмиране за мобилни 
устройства 

Въведение 
В последните петнадесет години се наблюдава съществено преработване 

в учебните планове в отделните научни направления. Тези промени отразяват 
амбицията образованието да следва своевременно протичащите обществени 
промени. Обучаемите следва да получават умения и знания, съответстващи 
на бързия технологичен напредък, които да ги подготвят за новото 
информационно общество и икономика, основана на знанието. 

Съвременният образователен процес е подложен на натиск от страна на 
развиващите се информационни технологии. Подрастващите ползват 
интензивно съвременните мобилни устройства не само за достъп до 
социалните медии (Facebook, Twitter), но и за търсене и съхраняване на 
базирани в Интернет обучителни ресурси. Това заставя образователните 
институции и отделните преподаватели да  привеждат в съответствие с новите 
технологии както стила на преподаване и прилаганите учебни дейности, така и 
самото учебно съдържание и средствата за предлагането му. Проучвания [1,2] 
систематизират основни тенденции в образованието като: персонален достъп 
до различни мобилни устройства, използване на видео уроци, уеб-базирани 
учебни дейности с интерактивен и игрови елемент, възможност за подготовка 
на самостоятелните работи у дома, използване на различни системи за 
управление на учебното съдържание. Не бива да се подминават и 
възможностите за самоподготовка с използване на образователни ресурси със 
свободен достъп.  
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Този "технологично обусловен" процес на изменения в образованието 
засяга, макар и в различна степен,  всички образователни равнища и всички 
професионални направления. В частност, във връзка с обучението в средното 
училище може да се изтъкне необходимостта учителите да ползват уеб-
базирани системи за управление на съдържанието. От учителите по  
информатика се очаква да могат компетентно да посрещнат и направляват 
информирания интерес на подрастващите към новите комуникационни 
технологии. 

Друга линия на натиск върху обучението по информатика са интересите на 
бизнеса и в частност - на IT бизнеса. Информационните технологии осигуряват 
на мениджърите средства за по-точно планиране, прогнозиране и следене на 
бизнес процесите. Интернет представлява основната технологична 
инфраструктура на електронната търговия и бизнес. Крайният резултат от 
прилагането на новите технологии е превръщането на организациите в 
електронни фирми [3]. Бизнесът се ръководи по електронен начин, което от 
своя страна води закономерно до появата на електронния пазар и 
електронната търговия. Драматичният прогрес, свързан с информационните 
технологии представлява основна движеща сила за иновацията на бизнеса, 
защото осигурява нови начини за работа.  

Това е особено валидно за динамичната област на информационните и 
комуникационни технологии. Работодателите в лицето на браншовите 
организации, свързани със софтуерната индустрия, формулираха в детайли 
съображенията си [4] относно наложителната необходимост за 
трансформация на традиционния академичен модел в компетентностен модел 
на преподаване и измерване на образователните резултати. Характерно за 
предлагания модел е ориентацията му към икономика с висока добавена 
стойност, поради което компетенциите включват както специфични 
професионални знания и умения, така и общи личностни характеристики, 
определящи ефективната реализация на служителя в условията на динамично 
развиващ се бизнес. Проучвания [5] на пазара на ИТ кадри у нас показват, че е 
налице дефицит на подготвени професионалисти с исканите от фирмите 
умения и че конкуренцията за привличането им се засилва.  

Промените в бакалавърската степен на обучение, свързани с прилагането 
на компетентностния модел бихме характеризирали като "допълнения", 
доколкото засега се реализират с разширяване на практическите учебни 
дейности (практики и стажове)  в активно взаимодействие с IT бизнеса.  

В настоящия доклад разискваме промени в учебните планове по 
информатика, водещи до изменения и допълнения в предлаганото учебно 
съдържание. Тези промени отразяват динамичното развитие на 
информационните и комуникационни технологии и са свързани основно с 
широкото разпространение на мобилните комуникационни устройства, 
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разглеждани като вградени компютърни системи. Съображенията си 
развиваме, като отчитаме последните диверсифицирани международни 
ръководства за изграждане на учебни планове, заедно с ръководството по 
компютърни науки [6] на двете най-големи професионални общества по 
компютинг ACM и IEEE.  

Правила и изисквания при изграждането на учебни планове по 
информатика 

Предвид очертаващия се дефицит на IT специалисти с висше 
образование, насоките от [6] относно формирането на учебни планове са 
формулирани най-общо и могат да бъдат приложени и към подготовката по 
информатика за специалисти от други области. Идеята е, че такива 
специалисти могат ефективно да участват в различни етапи на софтуерния 
процес (защо не и като разработчици, стига да владеят съответното средство). 
Обратно, ИТ кадрите в софтуерните компании трябва да вникват задълбочено 
в проблематиката на потенциалните възложители. Това именно е разликата 
между професионалното и университетско образование и тя се изразява в 
следните основни правила при разработването на учебни планове по 
компютърни науки: 

1. Студентите да са подготвени интердисциплинарно, т.е. да могат да 
работят в различни области като математика, статистика, инженерни 
науки, физически науки, психология, изкуства. 

2. Студентите да са подготвени да работят за различни професии, 
доколкото съществуват много съвременни приложения на 
компютинга, напр. еко-информатика или компютърна химия. 

3. Студентите да са подготвени за работа в среда на динамично 
развиващи се информационни и комуникационни технологии. 

4. Учебният план трябва да подготвя студентите за учене през целия 
живот и да стимулира изграждането на практически умения напр. 
комуникационни умения, умения за екипна работа, етика на 
взаимоотношенията и др. 

5. Учебният план трябва да подпомага студентите в интегрирането на 
теоретичните познания с практиката, като обръща особено внимание 
върху абстракцията и добрия инженерен проект. 

6. Учебният план трябва да осигурява нужната квалификация в 
зависимост от нивото на обучение, както и да дава възможности за 
специализация в определена област, напр. ИТ сигурност, 
разработване на Web приложения, управление на бизнес процеси и 
т.н. чрез избор на някои от курсовете. 
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7. Учебният план трябва да позволява участието на студентите в поне 
един значителен проект, където да приложат получените знания. 
Обикновено това е проект за разработване на софтуер, който се 
различава по обем от традиционните курсови проекти. 

8. Студентите да разбират технически компютърните науки и да са 
запознати с основните теми и принципи. 

9. Студентите да притежават умения за решаването на задачи, а не 
само способности за кодиране. Те трябва да могат да проектират или 
да подобряват съществуващи системи, като оценяват тяхната 
използваемост, ефективност и функционалност. 

10. Студентите да са запознати със социалните, правни и културни 
проблеми на компютинга и да са наясно, че носят индивидуална и 
колективна отговорност. 

11. Студентите да са наясно за широкото приложение на компютинга 
предвид широкото разнообразие от платформи: от микро сензори до 
клъстери с висока производителност и разпределени облачни 
структури. 

Промени в съдържанието на учебните планове  
Ръководството по компютърни науки CS2013 организира съдържанието на 

учебния план в 18 области, които отговарят на основните тематични 
направления. Голяма част от тях са изведени от предишните CC2001/CS2008 
ръководства след значителна ревизия. Други области са нови и отразяват 
развитието на компютинга. Основните области, които следва да бъдат 
застъпени с курсове са: 

• AL – алгоритми и сложност 
• AR – архитектура и организация 
• CN – изчислителни науки 
• DS – дискретни структури 
• GV – графика и визуализация 
• HCI – взаимодействие „човек-машина“ 
• IAS – информационна сигурност 
• IM – управление на информацията 
• IS – интелигентни системи 
• NC – мрежи и комуникации 
• OS – операционни системи 
• PBD – платформено базирано разработване 
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• PD – паралелни и разпределени изчисления 
• PL – езици за програмиране 
• SDF – основи на разработването на софтуер 
• SE – софтуерен инженеринг 
• SF – основи на системите 
• SP – социални проблеми и професионални практики 

Кои са новите или силно преструктурирани области (key area), водещи до 
промени в учебните планове? 

1. IAS – информационна сигурност 
2. NC – мрежи и комуникации 
3. PBD – платформено базирано разработване 
4. PD – паралелни и разпределени изчисления 
5. SDF – основи на разработването на софтуер 
6. SF – основи на системите 
Информационната сигурност е нова област, получена в резултат на 

използваните методи за защита на информацията и информационните 
системи. Мрежите и комуникациите са преструктурирана област и обхващат 
въпроси, свързани с мрежовата сигурност и разработването на Web 
приложения. Платформено базирано разработване е нова област, свързана с 
платформено-зависимото програмиране напр. на мобилни устройства. 
Паралелни и разпределени изчисления се занимават с въпроси, отнасящи се 
до моделите на програмиране, компютърните архитектури и разпределените 
системи. Основи на разработването на софтуер акцентира върху цялостния 
процес на разработване, а основи на системите се занимава унифицирано 
представяне на отделните типове системи и с ефективното програмиране като 
се използва паралелизъм.  

Не е трудно да се открият основните фактори, водещи до модификация в 
изброените по-горе направления. Това са програмирането и използването на 
вградени компютърни системи (embedded systems) и програмирането в 
разпределени среди. От доста време обемът на произведения хардуер за 
вградени системи надхвърля този на произведените компютри. Широкото 
навлизане в бита на смартфоните и таблетите обаче е обстоятелството, което 
насочва към тях вниманието на производителите на софтуер. В съответствие 
с този интерес са и очертаващите се тенденции за изменения в учебното 
съдържание по информатика. 

Каква би била конкретната реализация на  очакваните изменения? С всяка 
от отбелязаните области се свързва набор от курсове, които изграждат 
конкретния учебен план, като темите от всяка област трябва задължително да 
присъстват. Поради бързото развитие на ИКТ учебният план трябва да 
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позволява на студентите да изградят рамка за усвояване на нови знания, както 
и да спомага за тяхното изграждане като професионалисти чрез развиването 
на умения за учене през целия живот, критично мислене и способности за 
решаване на различни видове задачи. Разбира се, всяка обучаваща 
институция създава собствени учебни планове в зависимост от нейната мисия, 
наличните кадри, нуждите на студентите и изискванията на работодателите. 
Например, в бакалавърската програма по информатика на нашия университет 
курсът по програмиране за мобилни устройства се модифицира в курс по 
програмиране под Андроид като отговор на засиления интерес на студентите. 
Отделно от това, от няколко години се предлага магистърска програма по 
вградени системи. 

Заключение 
Често университетите са критикувани, че не подготвят достатъчно своите 

студенти и има дълбока пропаст между наученото в университета и 
изискванията на реалния бизнес. Настоящите програми за обучение трябва да 
се адаптират към потребностите на бизнеса, за да се развиват необходими 
умения в завършващите при постъпване на работа. 

Търсенето на висшисти с компютърни умения е много голямо. В 21 век 
всеки образован индивид трябва да притежава компютърни умения. Има се 
предвид не само ползване на конкретен приложен софтуер, а практически 
умения по програмиране за собствени нужди, напр. създаване и поддържане 
на несложен уеб-сайт, поддържане на база данни и пр.  Затова е твърде 
вероятно в близко бъдеще предлагането на уводни курсове по компютинг за 
студенти от много различни дисциплини, както и създаването на 
интердисциплинарни програми. Вариант на това са т.нар. майнър програми по 
информатика, предлагащи на студенти от други специалности разширено 
изучаване на приложни информатични дисциплини.  

Непрестанното и стремително навлизане на информационните технологии 
в бита обуславя нуждата от постоянни корекции в обучението по информатика. 
В обобщение на гореизложеното, изтъкваме три основни тенденции в това 
обучение: тематично разширяване на подготовката по информатика в 
средното училище и за висшисти - неспециалисти до постигане на значими 
умения по програмиране; подобряване на общите компетенции на 
информатиците чрез практически учебни дейности в условията на IT бизнеса; 
тематично разширение на подготовката на информатици за програмиране за 
мобилни устройства и с използване на мрежови ресурси. 
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CHANGES AND SHIFTS IN COMPUTING CURRICULA 

Abstract: Тhe сontinuous and rapid infiltration of information technologies in everyday life 
entails the need for constant adjustments in teaching Informatics. This paper discusses the 
factors driving such kind of changes and the main trends of the key areas in undergraduate 
training in informatics as they recommended in Computer Science Curricula 2013. 
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BIG DATA – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В 
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН 
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Резюме: Статията представя потенциала на Big Data, приложени в образованието. 
Описани са спецификите на Big Data в образователен контекст и различни 
източници за добиването им. Показана е мощта на иновативните инструменти за 
събиране, управление и анализ на данни, чрез които да се идентифицират добри 
практики и проблеми в образователния процес. Като се имат предвид тези 
констатации, е предложена концепция за примерна учебна система, използваща Big 
Data. Посочени са възможните ефекти от прилагане на Big Data в образованието. 

Ключови думи: Big Data, Образование, Персонализация, Анализ на учебния процес 

1. Big Data  
В съвременния информационен свят напоследък навлязоха няколко 

понятия, свързани с нови значими технологии. Наред с виртуализация и 
облачни структури, ИТ специалистите и анализаторите все по-често използват 
термина Big Data или така наречените “големи данни”. С това понятие се 
означава огромното количество структурирана и неструктурирана 
информация, генерирана с голяма скорост от различни и многочислени 
източници - цифрови и традиционни. Тя е толкова голяма, динамична и 
сложна, че трудно може да бъде обработена с конвенционални приложения и 
в реално време. Терминът се появява в следствие на бързия темп на растеж 
на хранилищата за данни, когато напредъкът в областта на ИКТ позволява 
тази информация да бъде осмислена и нейният потенциал оползотворен в 
икономиката, здравеопазването, образованието и обществото като цяло.  

В сферата на образованието може да се говори за Big Data не само като 
"големи данни" по отношение на размера, но и като значение, тъй като те 
позволяват анализ и тълкуване на широк спектър от информация – лична 
(биографични данни, подготовка, опит, квалификация, умения, стил на учене, 
психологически тип, академични постижения), демографска, външни фактори и 
т.н., или всички измерими данни потенциално могат да се използват за по-
добро управление на учебния процес. Те могат да бъдат полезни за 
изготвянето на стратегии за обучение, оценка на тяхното въздействие, 
прилагане на подходи, основаващи се на практически получени резултати, 
създаване на условия за персонализирано обучение и др. По наше мнение 
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използването на Big Data в областта на образованието може да доведе до 
значително подобряване на качеството му. За съжаление в България 
приложението е все още в самото начало. Тази статия набелязва начините, по 
които Big Data могат да бъдат използвани за подобряване на обучението и 
цялостния образователен процес, като е предложена концепция за примерна 
учебна система, използваща Big Data.  

2. Big Data в образованието  
Наред с традиционната класна стая съществува голямо разнообразие от 

образователни среди – системи за електронно обучение, различни източници 
на учебни материали (уеб-базирани хранилища на ресурси, концептуални 
карти, социални мрежи, форуми, учебни игри и др.). Те са източник на 
експоненциално растящ обем данни за образователната сфера, които се 
нуждаят от подходящо организиране и анализ, за да бъде тя ефективно 
управлявана. За тази цел трябва да се следят и поддържат регистри за всички 
компоненти на учебния процес (профили на учащите, постигнати резултати, 
придобити образователни степени и специалности, учебни планове, програми, 
ресурси и др.). Събирането, анализът и управлението на такова огромно 
количество данни трябва да бъде съобразено с техните специфики (фигура 1).  

Фигура 1. Специфики на Big Data 

2.1. Специфики  
В образователен аспект спецификите на генерираните Big Data могат да 

бъдат тълкувани както следва [1]:  
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1. Обем – обхваща информация за всички учащи, преминали обучение по 
конкретен курс, както и за използваните образователни ресурси за даден 
период от време. Big Data трябва да бъдат мащабируеми, да се събират от 
много източници (училища, университети, организации), за да дават глобален 
поглед върху всички аспекти на образователната сфера. 

2. Скорост – дава възможност на всички заинтересованите страни в почти 
реално време да събират, обработват и имат достъп до данните за 
управление на учебния процес и на тяхна база да вземат адекватни решения. 
Учащите също имат незабавен достъп до съхраняваните данни относно 
обучителни ресурси, постижения, оценки, изпитни резултати и др. 

3. Разнообразие – обхваща широк спектър от информация за всички 
страни на образователния процес, учебни платформи, планове, сценарии, 
ресурси, стилове на учене, познавателни способности, портфолиа и др. 
Позволява да бъдат правени различни класификации, групирания, корелации. 

4. Променливост – проследяват се промените на данните, тяхната 
валидност, срока им на съхранение и се актуализират компонентите на 
учебния процес, използвани при образователни анализи.  

5. Истинност – осигурява автентичност и надеждност на данните, открива 
евентуални отклонения, шум и аномалии, за да се гарантира достоверност.  

6. Сложност – дава се възможност за управление и обработка на много 
сложни и големи по обем данни, придобити от множество източници – учебни 
програми, платформи, портфолиа и др. Те се комбинират, свързват логически 
и анализират, за да се извлече информация, съществуваща в неявен вид.  

Направеният преглед дава основания за обосновано прилагане на Big Data 
в образователен контекст, описано в подробности в следващата част. На тази 
база могат да се разработят образователни стратегии, да се оцени 
въздействието им върху всички участници в учебния процес и да се създадат 
условия за персонализиран подход на обучение. 

2.2. Източници и обработка 
Традиционното училищно и академично образование генерира 

информация за учебните програми и курсове, за обхванатите обучаеми и 
техните академични постижения, за съотношението между преподаватели и 
учащи, за взаимодействието помежду им и т.н. В много по-голям обем и вече 
по-достъпни са онлайн източниците – интерактивни уеб-базирани учебни 
среди, социални мрежи, тематични форуми, групи по интереси, блогове и др. 
Образователните специалисти и системните администратори анализират този 
голям обем данни със съвременни методи и средства и на тяхна база вземат 
обосновани решения и изграждат стратегии за развитие и прогнози за цялата 
образователна система. За целта са необходими инструменти за търсене и 
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извличане на полезна информация в океана от неструктурирана, полу-
структурирана и структурирана количествена, качествена и текстова 
информация, натрупана от множество разнородни източници. 

Подходите, прилагани за обработка на Big Data се основават на добре 
известните методи за извличане и обработка на данни (data mining). При 
извличането на данни се използват различни инструменти и техники за анализ 
и откриване на отношения, връзки и шаблони, които са имплицитно присъщи 
на необработените данни. Това помага да се разкриват закономерности между 
отделните елементи и извличане на съществена информация, необходима 
при управлението и вземането на решения. Прилаганите методи са същите 
като в статистиката, компютърните науки, изкуствения интелект и др. [2]. В 
областта на образованието Ромеро, Вентура и други [3, 4, 5] използват 
термина Educational Data Mining (EDM) – прилагане на техниките за извличане 
и обработка на специфичен вид данни, които се генерират в образователната 
сфера и са важни за решаване на образователните проблеми. Най-често 
използваните математически техники служат за анализиране на големите 
набори от данни в качествен и количествен аспект с оглед разкриване и 
проучване на моделите на функциониране и тенденциите в процесите, 
протичащи в системата на образованието. По този начин може да се дадат 
отговори на значими въпроси, свързани с характеристиките на учебната среда, 
учебните ресурси, програми и др., по какъв начин те се отразяват на 
ефективността на обучението, напредъка и успеха на учащите и т.н.   

Първоначално обработването на големи обеми образователни данни 
възниква като задача при анализа на регистрационните (log-) файлове при 
взаимодействието на учащите с електронни учебни платформи [6]. 
Генерираната по този начин информация предоставя „моментни снимки” на 
поведението на потребителите в образователния процес – навигация в 
учебната платформа, използване на текстови ресурси, тестове и интерактивни 
упражнения, сътрудничество чрез форум, блог, влог, чат и др. Интерес 
представляват също административните и демографски данни – 
местоположение, вид учебно заведение, преподаватели, персонални данни за 
учащия (пол, възраст, учебна степен и др.). Обикновено методите за 
обработка и управление на тези данни се разделят на две големи категории: 
1) статистика и визуализация и 2) извличане и обработка на информация от 
локални и глобални мрежи. Към втората се отнасят методи за откриване на 
скрити закономерности в големи масиви от данни като групиране и 
класификация, клъстерен анализ, асоциативни правила, невронни мрежи, и 
др. [7]. Чрез тези математически похвати се постигат различни цели: 

• Разкриване на структурата и присъщите характеристики на набора 
данни чрез клъстерен, факторен, мрежови, домейн анализ и т.н. 
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• Изследване на скритите връзки и многостранните зависимости между 
елементите в набора от данни чрез корелации, асоциативни правила, 
причинно-следствени връзки, модели, шаблони и др. 

• Прогнозиране на даден неизвестен аспект на данните чрез 
класификация, регресия, моделиране, оценка на плътност и пр., 
базирани на комбинация от други известни аспекти. 

• Извличане и нагледно представяне на данни във формат, който е 
удобен за преценка от човек.  

3. Потенциални ефекти от прилагане на Big Data в образованието 
В близко бъдеще се очаква Big Data да подпомогнат изясняването на 

механизмите в образователните процеси и явления. Обработката, анализът и 
онагледяването на тези данни най-често се използват за [1, 5, 8, 9, 10]: 

Статистика относно действията на учащите в дадена образователна 
платформа, използваните учебни ресурси, оценките им от изпълнените 
задания, тестове и изпити, взаимодействията с преподавателите и останалите 
учащи, активността им във форуми, блогове, влогове, социални мрежи и др. 

Разбиране на процеса на обучение в макро и микро контекст, така че да 
се идентифицират най-използваните уеб-ресурси, оценка на полезността им, 
разпределение на посещенията спрямо времевия диапазон, често 
препоръчвани материали, процент на изпълнение на поставените задания, 
относителната степен на трудност на изпитите за даден обучаем, предпочитан 
стил на учене и други достъпни за изследване и анализиране параметри на 
образователния процес. Всички тези данни дават възможност обучителните 
стратегии да бъдат приложени успешно на следващо ниво. 

Проследяване на индивидуалния учебен процес на участниците във всеки 
електронен курс. Анализът на оставените дигитални следи дава представа за 
целия образователен път на учащия, възможност за ефективно определяне на 
индивидуалните му характеристики, както и препоръки за бъдещо развитие.  

Моделиране както на профили на учащите, базирани на първоначални 
данни и записи от учебните интеракции, така и на учебни сценарии, даващи 
информация за стила на учене на отделния учащ и групата като цяло. 

Персонализация на учебните курсове на база на натрупаните данни за 
всички аспекти на учебния процес и профилите (портфолиата), така че да 
отговарят на индивидуалните потребности и предпочитания на учащите. Това 
ще доведе до повишаване на ефективността на обучението. 

Прогнозиране на академичното представяне на учащите въз основа на 
персоналните им профили, дигиталните следи от взаимодействието с 
учебната платформа и други възможни данни.  
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Обратна информация за преподавателите, авторите на учебни ресурси и 
обучаемите. Когато даден ресурс затруднява множество учащи, много полезен 
е цялостният поглед върху проблема, за да се открие точната причина и да се 
получи представа не само какво възпрепятства усвояването на материала, но 
и да се проучат специфичните „препъни камъни” за отделния учащ, да се 
коригират или предложат алтернативни методи за преодоляването им. 

Планиране на ресурси, необходими за обучение по съответните 
специалности, според заложените цели, икономически стратегии и др., като по 
този начин се повишава ефективността на образованието като цяло. 

Съвместна работа на специалисти от различни направления, за да се 
поддържа висока функционалност на образователната система, което 
насърчава сътрудничеството и осигурява оценка от различни аспекти. 

Мотивация за всички участници в образователната сфера да се 
възползват от видимите резултати от прилагането по подходящ начин на Big 
Data техники и рано или късно те ще намерят смисъл в този процес. 

Прилагането на Big Data в образованието може коренно да го промени и 
това е печеливша възможност както за обучаващите, така и за обучаемите. 
Ползите от внедряването на Big Data в електронното обучение за 
преподавателите са значителни и имат потенциал да повлияят на бъдещето 
на обучението, да направят революция в начина, по който се анализира и 
оценява ефективността му. Трябва да се имат предвид и някои рискове, когато 
не се спазват препоръките за конфиденциалност, сигурност и надеждност.  

4. Концепция за използване на Big Data в образователен контекст  
В световната практика са известни приложения на Big Data предимно в 

университетите и по-рядко в училищата [9, 10]. Образователни данни днес има 
навсякъде – проблемът е, че в повечето случаи детайлните извадки по 
различни показатели не винаги са лесно достъпни и достатъчни за хората, 
които практически се нуждаят от тях – учебни администратори, преподаватели 
и др. Според нас трябва да се обхване целият образователен цикъл за всеки 
учащ, като още от предучилищна възраст се събират данни в електронно 
персонално портфолио за всички класни и извънкласни дейности (изучавани 
предмети, преминати курсове, учебни планове, тестове, изпити, олимпиади, 
състезания, постижения, външно оценяване, ДЗИ, задължителните психолого-
педагогически характеристики и др.). Въведените напоследък електронни 
форми на обучение са непрекъснат източник на образователни данни – 
съдействат за събирането и обработката им и спомагат за определяне на 
подходящите учебни материали, методи и средства за преподаване.  

Както вече отбелязахме по-горе, по наши сведения в България все още 
няма приложение на Big Data в образователната сфера, но статистическите 



142 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

методи за анализ на огромни количества данни и извличане на важни 
зависимости и тенденции от тях могат да се прилагат за извършване на 
изследвания на учебния процес като цяло: по отношение на ефективност и 
качество, слаби и силни страни, възникване на проблеми и намиране на най-
добрите начини за преодоляването им, подпомагане на вземането на решения 
за по-нататъшни действия. Тези данни могат да се използват и за 
подобряване или създаване на нови концепции и учебни програми на 
различни нива – училище, университет, клас и т. н. (макро-контекст). 

Използваните техники могат да допринесат за по-доброто разбиране на 
потребностите на обучаваните (ученици, студенти) и техните изисквания към 
образователния процес, така че да се повиши ефективността на обучението. 
Събраните данни могат да послужат за персонализиране на учебния процес 
както по отношение на образователните ресурси, така и по отношение на 
използваните методи за преподаване, а също и при проверката на знания. В 
този случай се анализират индивидуалните данни на всеки учащ, така че да се 
изберат и / или адаптират най-подходящите за него методи и средства за 
ефективно обучение (микро-контекст). 

На основата на тези два контекста могат да се създават подходящи групи 
от учащи според интереси, способности, цели, възраст и т.н. (групово 
обучение – курсове, клубове по интереси, тематични мрежи и др.). Анализите 
дават и възможност за изграждане на нови образователни стратегии. 

Прилагането на Big Data в образованието дава мощни инструменти на 
преподавателите за постигане на по-гъвкави и ефикасни подходи, които се 
основават на практически придобит опит. Особено ценен е потенциалът на Big 
Data за събиране на пълна информация относно индивидуалния учебен 
процес на микро-ниво и огромното множество от съществуващи и 
новосъздавани учебни ресурси на макро-ниво. 

Данните, събирани на микро-ниво, обхващат действията на учащия при 
решаване на поставен проблем (подход, начин, скорост, качество на 
решението, опити, допуснати грешки, ползване на помощ). Те могат по-нататък 
да се използват за откриване на силни и проблемни страни, които в 
последствие да служат за подходящо адаптиране на учебния материал „по 
мярка”. Същевременно тези данни могат да се сравняват с данните на други 
учащи и на тяхна основа да се правят обобщения и открояват тенденции. За 
всеки учащ се формира портфолио, което обхваща априорна информация, 
хронология на обучението, постижения, статистически данни относно 
образователното развитие и др. Чрез анализ на индивидуалните данни могат 
да се подберат подходящи за конкретния учащ учебни ресурси – основни (с 
общо предназначение), авторски и адаптирани според специфичните 
потребности, способности, наклонности, интереси и т. н. Могат да се изготвят 
индивидуални учебни планове, да се предлагат допълнителни учебни и 
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научно-популярни материали, както и да се ползват общи и специализирани 
уеб-базирани библиотеки, справочници, енциклопедии.  

 

Фигура 2. Примерна учебна система, използваща Big Data 
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На фигура 2 е представена принципна схема, визуализираща създаването, 
събирането и взаимодействието на различните видове огромни обеми 
информация (Big Data) в една учебна система.  

Индивидуалните данни обхващат априорната информация, събраните 
лични данни и текущите данни („моментни снимки”), произтичащи от решаване 
на поставени проблеми. Данните на всички учащи се обхващат в Общите 
данни,  където  се  класифицират  по  определени  признаци  (ниво  на знания, 
умения, мотивация, удовлетворение и отношение спрямо учебния процес, 
скорост на усвояване на знания, стил на учене и предпочитания, ефективно 
използване на учебната среда и ресурси, демографски показатели и др.)  

Богатият математически Инструментариум, с който работи Big Data, дава 
възможност за различни видове обработка на тези данни и използването им за 
извършване на анализ, прогнози, откриване на тенденции, подпомагане на 
вземането на решения, които засягат учебния процес като цяло (макро-ниво). 
Направените обобщения и заключения се използват за формиране на 
определени политики в образованието. Същевременно анализът на 
индивидуалните данни дава възможност за формиране на индивидуални 
учебни планове (сценарии) и предлагането на съобразени с индивидуалните 
особености на учащия персонализирани Учебни ресурси.  

Извършваният Big Data анализ на събраната и обработена по различни 
математически методи информация открива зависимости и тенденции в 
развитието на определени процеси, което води до нов прочит на 
съществуващата информация и до нови познания относно изследваните 
процеси. Конкретно в образованието могат да се изследват поведенчески 
модели, да се идентифицират евентуални рискове и съответно да се 
предприемат превантивни действия. Като резултат преподавателят може да 
подпомогне образователния процес чрез подходящи действия. Най-често за 
прогнозиране на успеха на даден учащ се използват методите класификация и 
регресия, като целта е предотвратяване на отпадането от обучение, 
продължаване на следващо ниво и повишаване на процента успешно 
завършили [9]. Често се прилагат няколко метода едновременно – количествен 
анализ и анализ на казуси, асоциативни правила, групиране, класификация, 
анализ на последователности, моделиране на зависимости, многовариантни 
адаптивни регресионни сплайни, дърво на решения, невронни мрежи. 

Заключение 
Извличането и натрупването на голям обем данни и техният анализ бързо 

се превръща в нещо обичайно в съвременното общество, за успешното 
развитие на което от жизнено важно значение е ефективността на 
образователната сфера. Разработените Big Data инструменти се възприемат 
от всички сектори, работещи чрез онлайн системи. Учебните заведения, 
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главно университетите, ги прилагат за анализ с цел подобряване на 
предоставяните услуги и постигане на измерими показатели, като например 
учебен успех и брой завършили. На институционално ниво такъв анализ 
помага за откриване на областите, нуждаещи се от подобрение, за отчитане 
на резултати и определяне на политики за развитие. Навлизането на ИКТ 
инструменти в адаптивните системи за обучение дават възможност да се 
използва силата на обратната връзка на индивидуално ниво. Измерването и 
визуализирането на учебните дейности мотивира учащите да развиват умения 
в наблюдението на собственото си обучение и да виждат директно 
резултатите от усилията си. От друга страна преподавателите получават 
информация за постиженията на учащите почти в реално време, която им 
помага да адаптират методите на преподаване или да инициират интервенции 
под формата на уроци, подходящи задачи и др. Big Data инструментите 
повишават разбирането за смисъла на натрупаните данни и ако 
образователните специалисти на всички нива се възползват от тях, могат да 
направят фундаментални промени в образователната система.  
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BIG DATA – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR EDUCATION 
Valentina Terzieva, Katia Todorova, Petia Kademova-Katzarova 

Abstract: The paper reveals the potential of Big Data applied in education. The specifics of 
Big Data in educational contexts and different sources for their extraction are described. The 
power of innovative tools for the data collection, management, and analysis by which to 
identify best practices or problems in the educational process is shown. Considering these 
findings, a conceptual proposal for an example of educational system using Big Data is 
presented. The possible effects of the implementation of Big Data in education are discussed. 

Key words: Big Data, Education, Personalisation, Learning Analytics   
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ПРОУЧВАНЕ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО КОМПОНЕНТ ОТ 
МОДЕЛА НА САМОРЕГУЛИРАНО УЧЕНЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ  

Сеня Терзиева1, Йорданка Ангелова2 

ХТМУ-София 
1senia@uctm.edu, 2jordanka_aa@yahoo.com 

Резюме: Резултатите от проучване на саморегулираното учене на студентите в 
инженерно-технологични специалности са анализирани в аспекта на развитие на 
умения за самооценяване. Данни от анкетен метод са обработени с клъстерен 
анализ и са изведени обобщени характеристики на студентите в началото и края 
на бакалавърска степен на обучение. 

Ключови думи: самооценяване, саморегулирано учене, външен контрол, 
клъстеризация  

1. Въведение 
Саморегулираното учене (СРУ) се отнася до способността на човек 

да разбирa и контролира собственото си поведение в учебна среда. 
СРУ - способностите включват целеполагане, самонаблюдение, 
самоконтрол, самооценяване, както и самостоятелно подкрепление в 
процеса на учене, които се характеризират с определена 
интегративност. Самият конструкт СРУ и неговите компоненти, 
характеристики, атрибути, размери и др. се описват с метакогнитивност, 
мониторинг, мотивация, поведенчески реакции/регулиране, контекст. 
Концепциите за същностните характеристики на саморегулирането на 
студентското учене (СРСУ) могат да се опишат в модели, обединяващи 
атрибутите на този тип учене. Тук се разглежда модел, акцентиращ на 
самооценяването и външният контрол, който включва освен тези компоненти: 
целеполагане; самонаблюдение; самоефективност; метакогнитивност;  
мотивация и стратегии за учене [1],  [2].  

Самооценяването се разглежда като самооценъчни съждения на 
студентите за техните саморегулативни знания и опит, въпреки че в 
изследователските модели на СРУ по-често се акцентира върху 
самонаблюдението и самосъзнанието, а не върху самооценяването. В 
настоящото изследване самооценяването се извежда като важна 
характеристика на СРСУ, защото то е сравняване на собственото учене и 
постиженията от него с ученето и постиженията на другите с помощта на 
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външно зададени или вътрешно приети критерии, стандарти и еталони. Само 
по себе си сравняването е надежден източник за адекватно позициониране в 
учебната среда. Оттук могат да произтекат корекции в съзнанието и 
поведението на учещия. Като резултат от самонаблюдението 
самооценяването е последната фаза от интровертни действия и след 
самооценката би следвало да настъпи фазата на активиране на учещия в 
посока на подобряване на собствената изява - студентът пристъпва към 
реални външни изяви, каквито са решаване на учебни задачи, подобряване на 
собствената стратегия за учене и т.н. [3]. Самооценяването има характер на 
завършваща фаза на целия цикъл на саморегулативни дейности. Без него би 
липсвал заключителният „баланс” в ученето, отнасящ се до 
саморегулативните знания и опит на студенти.  

Външният контрол при кредитна система, където натрупването и 
трансферът на кредити има контекстуални особености, тук се рамкира от 
изследването по специалности и курс на обучение. Трансферът на кредити е 
относителна новост в академичното обучение и е коректно да се 
диагностицира ефективността на прилагането му. Затова се изследва 
развитието на саморегулативни знания и опит от първи към четвърти курс за 
инженерни специалности. 

2. Теоретична база 
При разглеждането на ученето в контекста на системата, в която то се 

реализира, се открояват качества на саморегулиращия се учещ, които са както 
цели на ученето, така и цели на преподаването. По-конкретно това са качества 
за формиране на: 

- Когнитивни знания и опит; 
- Умения за самостоятелно учене посредством намаляване на директното 

ръководене на ученето и увеличаване на подпомагащото ръководене и 
наблюдение на учещите; 

- Умения за целеполагане като адекватен отговор на индивидуалните 
цели на обучаваните и на целите на групата, класа; 

- Независими учещи чрез гъвкава преподавателска стратегия; 
- Самоконтрол; 
- Стратегии за учене /прилагане на набор умения в специфична среда. 
Поведението и опитът предхождат, обуславят и са резултат на 

саморегулативните способности на личността. СРУ, поведението и 
опитът са силно свързани едно с друго и по характеристиките на едно 
от тях може да се предвиди състоянието и качествата на другите две. В 
този смисъл в емпиричното изследване се приема за достоверно и 
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коректно извеждането на обобщения и констатации от непреки 
зависимости между поведенчески изяви и опит, от една страна, и 
атрибути на саморегулирано учене от друга. 

Изследователите в областта на СРСУ го определят като всеобхватен 
конструкт, който дефинират чрез понятията: целеполагане; наблюдение; 
контрол; регулиране; планиране; поставяне на цели; активиране на 
възприятията; активиране на познанието, свързано със задачата; контекст; 
характеристики на собствената личност в контекста на задачата; мониторинг; 
метакогнитивно осъзнаване на различните аспекти на собствената личност и 
задачата или контекста; контрол и регулиране на различните аспекти на 
собствената личност или задача и контекста; реакции и размисли за 
собствената личност и задачата или контекста [1], [2], [4]. Обект на изследване 
най-често са резултатите от ученето в рамките на една дисциплина или при 
специфични форми на организация на учебния процес, каквато например е  
онлайн обучението. Така се постигат описания на резултатите от ученето по 
видове дейности в конкретна среда от задачи за дадена образователна 
технология [5]. 

3. Методика на изследването 
Компонентите на СРУ са изследвани с анкета, съдържаща 37 въпроса. 

Един от въпросите „Когато учите …“ е разгледан в [6]. Въпросите, анализирани 
в настоящата статия, са 31, от които 18 са с три еднотипни варианта на 
отговор „да“, „не“ и „понякога“ и 13 въпроса с 3 - 4 разнотипни отговора. Те са 
представени в Таблици 1 и 2, съответно. 

Анкетирани са 109 студента от първи курс и 151 от 4 курс; като през 2008 г. 
- основно четвърти курс от Факултета по химични технологии (ФХТ); за 2009 г. 
- първи курс, от Факултета по химични и системно инженерство (ФХСИ); за 
2010 г. - първи курс от ФХСИ и през 2013 г. – първи и четвърти курс от ФХСИ.  

Таблица 1: Въпроси с отговори „да“, „не“ и „понякога“ 
1. Поставя те ли си ясни цели при започване на учебния процес по даден 
учебен предмет? 
2. Свързвате ли учебните цели с лични цели /с цели извън ученето/?
4. Ясните учебни цели помагат ли Ви да разграничите важните от неважните 
задачи? 
5. Важно ли е за Вас да разберете учебния материал?
6. Интересувате ли се от собствения си напредък в ученето, сравнен с 
приетите цели? 
7. Успявате ли да разпознаете недостатъците в своето учене?
8. Успявате ли да коригирате своето учене, с цел да го подобрите?



150 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

10. Самонаблюдавате ли се при учене?
12. Уверени ли сте, че имате добри способности за учене?
14. Вярвате ли, че ще можете да използвате наученото и в други курсове 
/ситуации/ задачи?
15.  Мислите ли, че учите по подходящ начин? 
16. Сигурни ли сте, че можете да се справите и с най-трудните задачи в 
курса? 
22. Бихте ли избрали по-трудни курсове/задачи, дори и това да вещае по-
ниски оценки? 
23. Склонни ли сте към самооценяване на собственото Ви учене?
26. Ако се стараете повече, ще се справите ли по-добре с ученето?
28. Сравнявате ли се като учащ с Вашите колеги?
34. Подтикват ли Ви текущите препитвания да търсите общ подход/стратегия 
за справяне с учебните задачи по всякакъв учебен предмет?
35. Подобрява ли уменията Ви за самооценяване СНТК?

 
Таблица 2: Въпроси с 3-4 отговора  

3. Какви причини Ви 
водят към учене / към 
преодоляване на 
трудности в ученето? 

a/ искам да науча повече /да знам повече/;
b/ старая се да развивам мисленето си, за да се 
справям и в други ситуации;
c/ стремя се да получа одобрението на моите 
колеги/преподаватели;
d/ принудата да си взема изпитите.

9. Когато сте недоволен / 
на от собственото си 
учене: 

a/ започвам да уча повече;
b/ променям използвания подход за учене;
c/ продължавам напред по същия начин;
d/ изоставям ученето.

11. Ако се 
самонаблюдавате, с 
каква цел го правите? 

a/ за да скъся времето за учене;
b/ за да подобря своето учене;
c/ за да се опозная по-пълно като учащ;
d/ друго (повечето отговори се отнасят до 
самооценяване). 

13. Какви резултати 
очаквате да постигнете 
от ученето? 

a/ отлични;
b/ много добри;
c/ добри;
d/ средни (няма лоши резултати).
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17. Ученето за Вас е: a/ предизвикателство;
b/ възможност да науча повече;
c/ непосилна дейност;
d/ потискаща дейност.

18. За да научите 
учебния материал: 

a/ правя повторения;
b/ старая се да разбера;
c/ прилагам знанието за решаване на задачи.

19. За да се справите с 
учебните задачи / 
материал: 

a/ прилагам/използвам готови решения;
b/ търся ключ/обща формула за справяне;
c/ търся помощ от вън.

20. Какви учебни задачи 
Ви привличат? 

a/ лесни;
b/ достъпни;
c/ проблемни;
d/ трудни.

21. При учене стремите 
ли се към: 

a/ критично мислене;
b/ творческо мислене;
c/ алтернативни идеи/решения;
d/ бързо запомняне без оглед на разбирането.

25. Кой е отговорен 
преди всичко за 
успеха/неуспеха в 
ученето Ви? 

a/ само аз;
b/ основно аз;
c/ както аз, така и причини извън мен;
d/ само причини извън мен.

27. Вие учите за: a/ високи оценки; 
b/ за знания;
c/ за диплома;
d/ за успешна кариера.

29.  Кое е най-
удовлетворителното 
нещо за Вас като учащ? 

a/ да науча колкото е възможно повече;
b/ да получа високи оценки;
c/ да заслужа одобрението на 
преподаватели/колеги;
d/ да се самоусъвършенствам.
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32. Съдействат ли 
препитванията за 
кредити да: 

a/ избегнете слабости в собственото си учене;
b/ изградите умения да се самонаблюдаватекато 
учащ;
c/ съдействат ми отчасти
d/ не ми съдействат 

4. Статистическа обработка 
Емпиричното изследване е проведено в реални условия на обучение и 

това поставя някои изходни ограничения, най-важното от които е броят на 
студентите. На практика академичното развитие не е равномерно за всички 
студенти и няма пълно съответствие между изследвания контингент студенти 
в първи и четвърти курс. Въпросникът съдържа различен тип въпроси (закрити 
и скалирани), поради което получените данни могат да бъдат обработени след 
групирането им по тяхната структура и с последващ анализ между всички 
въпроси. Първоначалното групиране (класификация) на въпросите е 
направено по брой на вариантите за отговор. Това позволява да се изведат 
характеристики на поведението и способността за индивидуален контрол в 
средата от задачи. Приложени са някои процедури от йерархичния клъстерен 
анализ за класификация (групиране на безразмерни обекти в групи-клъстери) 
по Евклидовите разстояния между обектите по методите на Вард, пълната и 
средна връзки. Използвани са агломеративни процедури, при които се започва 
с брой клъстери, равен на броя на обектите, след последователни сливания се 
стига до един клъстер, накрая се построява дендрограма, по която се прави 
визуален анализ на групите. Класифицираните въпроси по тези методи са 
показани на Фигури 1 и 3. 

 

Фигура 1. Клъстеризации за 1. курс по метода на пълната връзка и на 4. курс по 
метода на Вард на въпросите с отговори „да”, „не” и „понякога” 
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За въпросите с отговорите „да”- a), „не”- b) и „понякога”- c) по 
относителните честоти на отговорите са представени линейни диаграми (Line 
Chart) на Фигурa 2, по които се прави сравнителен анализ между ученето в 
първи и четвърти курс.  

Така за първи курс от дендрограмата на Фигура 1 (Method Complete 
Linkage) могат да се видят клъстерите: А1={35}, A2={10+22}, A3={16}, 
A4={6+14, 5, 26}, A5={8}, A6={2+34, 15, 23+28}, A7={4+7, 12, 1} (оцветен с жълто 
в Таблица 1), състоящи се от отговорите на въпросите v1-v35.  

Първите изводи от клъстеризацията на отговорите показва, че са получени 
групи, представящи адекватно теоретичния модел на СРУ – самонаблюдение, 
целеполагане, самоефективност, метакогнитивност, самооценяване и т.н. Това 
подкрепя тезата, че данните от прилаганата методиката характеризират 
обекта на настоящото изследване и позволяват по-нататъшни дискусии върху 
развитието на компонентите на СРУ за изследвания контингент студенти.  

Броят на компонентите и обемът от характеристики в модела на СРУ, както 
и взаимодействието им в общия конструкт очертават широка база за 
обсъждане. Тук сме се ограничили до динамика на отделни компоненти в 
академичната среда и разграничаваме нивата на развитие на умения за 
самооценяване и индивидуален контрол в средата. За студентите първи курс 
виждаме, че все още липсва нагласа за контрол над собственото учене. Те са 
склонни да се самонаблюдават и това е процес, който адекватно свързват с 
целите на ученето. Те имат видима ориентация към постижения във 
формализираните резултати на външния контрол. Много интересна е 
тенденцията към обвързване на целите със самооценка на собствените им 
способности и това те правят като отчитат значението на различните задачи 
(„важни и неважни“) за развитие на познавателния си опит. Така студентите 
показват развитие на компонента метакогнитивност в модела на СРУ.  

Налице е тенденция към обвързване на възможностите на различни 
източници от средата за получаване на обратна връзка и самооценките, което 
същевременно студентите отнасят към целите на учене и резултатите, 
проектирани към по-широк кръг реализации. Това определено е важна 
характеристика на мониторинга над прогреса в учебната дейност, който се 
оценява извън формалния контрол. Групирането на отговорите по отношение 
на външното оценяване и самооценките за персоналните възможности за 
корекции на собственото учене разкриват тенденция за развитие на СРУ. Т.е. 
студентите биха могли да използват инструментите на преподаването и това 
което им дава мониторинга над представянето, за да подобрят уменията си за 
учене и използване на ефективни когнитивни и метакогнитивни стратегии за 
учене. 
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За четвърти курс клъстерите на дендрограмата, получени по метода на 
Ward се състоят от отговорите на въпроси както следва: B1 = {35}, B2 = {6+26}, 
B3 = {4+14, 5}, B4 = {34}, B5 = {15+16, 28}, B6 = {22+10}, B7 = {23}, B8 = {7+12}, 
B9 = {1+8, 2}, което показва интегриране на различните компоненти на 
регулация на поведението, което е проява на опита от академичното 
обучение. 

Обединяването на целите на ученето (зададени от курса) с лични е 
идентификацията на ефективността на прилаганите стратегии за учене и 
умението за корекции и подобряване, което е много показателно за развитие 
на СРУ – умения. Това се допълва от влиянието на контрола, който помага на 
студента да намери подходяща, в сравнение с неговите колеги, стратегия за 
справяне с учебните задачи и му позволя да мисли, че учи по подходящ начин 
и може да се справи и с най-трудните задачи в курса.  

И за двете групи студенти изборът на трудни курсове и задачи не е 
свързан със страх от по-ниски оценки при външен контрол и това е реакция, 
която е резултат на самонаблюдение. За четвърти курс виждаме, че 
студентите се базират и на самооценка за уменията си като учещи. Въпреки 
това и за двата курса кредитната система остава вън от осъзнатите директни 
инструменти за подобряване на учебните си стратегии. Съществен плюс при 
четвърти курс е убеждението, че опитът от разбирането и научаването на 
важните неща е база за справяне със следващи учебни задачи и успех извън 
обучението. Студентите обвързват силно уменията да проследяват напредъка 
с усилията и резултата, т.е. могат да налагат волево определени стратегии, 
ако те са оценени като положителни за постигане на осъзнати цели.  

Линейната диаграма (Фигура 2 лява) показва, че студентите от първи курс 
почти 45% не се самонаблюдават и не избират по-трудни курсове, клъстер 
{10+22}; докато при четвърти курс, вероятностите да се самонаблюдават и 
изберат по трудни курсове е по-голяма от вероятностите понякога или никога.  

Фигура 2. Линейни диаграми на относителните честоти на въпросите с 3 отговора 
за 1. курс и 4. курс на въпросите с отговори „да”, „не” и „понякога”  
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За студентите и от първи и четвърти курс около 40%, са на мнение, че 
понякога могат да се справят и с най-трудните задачи в курса. На всички 
останали въпроси вероятностите за отговор „да“ е по-голяма от вероятността 
за отговор „понякога“, която е по-малка от вероятността за отговор „не“. 
Изключение прави въпрос 35 за СНТК, която не е оценена като отделна 
характеристика на образователната практика. 

На Фигура 3 са представени диаграмите на отговорите на въпросите от 
Таблица 2 по метода на Average Linkage. Всеки отговор е разгледан като 
отделен елемент, означен е с номера на въпроса и номера на отговора (a - d). 

 

Фигура 3. Клъстеризация за 1. и 4. курс по метода на средната връзка на въпросите 
с 3-4 отговора 

За първи курс на лявата дендрограма от Фигура 3 могат да се видят от 8 
до 3 клъстера. Ако обединим по-малките групи към близката по-голяма, то 
получаваме групирането с 3 клъстера: C1 = {9b+17b+20b+27d, 13b, 11b} 
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(оцветен с жълто в Таблица 2) , C2 = {3a+13a+25a+25c+27b+29d+32a, 3b+9a+ 
18b+18c+19a+19b+21b+21c+25b+32c}, C3 = {останалите отговори}. Клъстерът 
C1 може да се интерпретира по следния начин: студентите целящи да 
постигнат успешна кариера се стремят към много добри резултати в ученето. 
Те се опитват да научат повече, подбирайки достъпни задачи, при това са 
готови да подобряват собственото си учене като променят прилагания подход 
към него. Видима е готовност за самооценяване и отразяване на процесите в 
средата с цел избор и използване на по-ефективни стратегии за учене. В 
модела на СРУ, който демонстрират студентите контролът заема място, което 
не показва използването му като централен ориентир в развитието на 
самооценяването. 

За 4 курс на Фигура 3, дясна диаграма, могат да се видят клъстерите: D1 = 
{9b+18b+19b}, D2 = {3b+11b+13b+17b+20b+21c+29d+32c}, D3 = {11a+11c+13a+ 
18a+32b+32d}, D4 = {27b+27d},  D5 = {3а+9а+13c+17а+19а+20c+21b+25а+25b+ 
25c+29а} (оцветен със синьо в Таблица 2), D6 = {3c+3d+9c+9d+13d+17c+17d+ 
18c+19c+20a+20d+21a+21d+25d+27a+27c+29b+29c+32a}. Могат да се обединят 
клъстерите: D1+D2, D4+D5 и допълнително + D3.  

Групата отговори D5 може да се оформи като следното твърдение: 
студентите целящи добри резултати искат да научат повече, стремят се да 
прилагат творческо мислене и са привлечени от проблемни задачи. Ученето за 
тях е предизвикателство, а за постиженията (успех /неуспех) смятат, че са 
отговорни самите те. Същевременно имат нагласа да търсят причини извън 
тях и не винаги са склонни да приемат външни стандарти. Може да се види, че 
за съществена част контролът не е водещ ориентир за промяна в ученето. 

Дискусия и заключение 
Изследването на компонентите от модела на СРУ дават много широко 

поле за анализ и характеризиране на студентското учене. Разкритите 
зависимости показват, че академичното обучение в иженерно-технологичните 
специалности създава специфична среда за развитие на учебните стратегии 
на студентите и те успяват да променят модела на СРУ на собственото си 
учене. В този процес самооценяването е фокус на нагласите и воля за 
справяне с учебните задачи. С доминиращите позиции на увереност, че 
резултатите от ученето са преносими извън дадения курс, че зависят от 
индивидуалното им поведение като учещи и са обект на интерес върху 
прогреса в обучението, студентите показват адекватно позициониране в 
академичната среда. Те поддържат система от цели, обединяваща учебните с 
личните и това се отразява върху мотивацията за подобряване на ученето и 
самооценяването по отношение на външни критерии и стандарти.  
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Съществува нагласа за сравняване по отношение на другите, но това не 
може да се обвърже със стандартите на външния контрол. Независимо от 
външния контрол е и идентифицирането на недостатъците на начина по който 
учат. В началото на обучението има тенденция целите на ученето да включват 
успеха на контролни процедури, докато при завършващите този стереотип се 
нарушава и самооценяването се основава на самонаблюдение и значимостта 
на наученото. Увереността в учебните умения при завършване на академична 
степен на образование се основава на самооценки и това доказва 
необходимостта от педагогически интервенции за формиране на адекватни 
механизми за преминаване през фазите на самооценка, така че студентите да 
развиват опита си в тази сфера от умения.  
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STUDY OF THE SELF-ASSESSMENT AS А COMPONENT OF THE MODEL OF 
SELF-REGULATED LEARNING FOR ENGINEERING STUDENTS 

Senia Terzieva, Jordanka Angelova 
Abstract: The results of the study of self-regulated learning of students in engineering and 
technological subjects are analyzed in aspects of the development of self-assessment skills. 
Obtained data from the survey are treated by cluster analysis in order to draw aggregate 
characteristics of the students at the beginning and the end of the bachelor degree. 
Keywords: self-assessment, self-regulated learning, external control, cluster analysis 
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MOTIVATION 
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Abstract: The Integral Approach used in the Informatics and Information Technologies (IIT) 
training has a positive effect on improving motivation to learn as well as on students’ 
engaging, studiousness and curiosity towards the learning content. At the same time, the 
implementation of that approach in the process of education facilitates the activities in the 
seminars and reduces the time for acquiring knowledge and competences, typical of the 
relevant discipline. All this has been accomplished through interdisciplinary connections, 
having been considered in advance in the system of higher education.  

Key words: integral approach, interdisciplinary links, learning motivation, realization 

1. Introduction 
The Integral Approach and the need of its implementation in the IIT training are 

based on the understanding that information technologies are more and more used 
in different educational disciplines and our daily round. The use of IT is an obligatory 
prerequisite for success. It is extremely important for the development of coming 
generation and all those who wish to increase their qualification in the new digital 
world. Deep knowledge of using IT in not sufficient enough to meet the new 
challenges, but it proves indispensable. This knowledge is an obligatory component 
of the concept of lifelong learning and the formation of the new information society. 

2. Essence of the Integral Approach as an innovative method 
Integral theory, a philosophy with origins in the work of Sri Aurobindo and Jean 

Gebser, and promoted by Ken Wilber, seeks a synthesis of the best of pre-modern, 
modern, and postmodern reality. It is portrayed as a "theory of everything" and 
offers an approach "to draw together an already existing number of separate 
paradigms into an interrelated network of approaches that are mutually enriching." It 
has been applied by scholar-practitioners in 35 distinct academic and professional 
domains as varied as art and organizational management [1, 3].  

Within the boundaries of the academic-disciplines educational system, typical 
for elementary and secondary education, and characterizing the higher education in 
Bulgaria to a great extent, the Integral Approach used in the Informatics and 
Information Technologies training has been accepted as an innovative one. 
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Innovation is a difference, a contrast to the prevailing, a novation, a change in a 
given phenomenon. Innovation is a solution with practical application. Or more: 

− any implemented novelty; 
− a means of creating a competitive advantage; 
− a set of principles, methods and tools for selection and implementation of 

strategy, organization, management, etc. 
Innovation is an innovatory activity that brings success and result. In an 

educational context, it is mostly associated with the development of knowledge and 
skills by students in a positive direction. Satisfaction, quality, efficiency, time and 
competitiveness are the objectives and the results of its implementation. 

What forms the innovation of the Integral Approach? Above all, it is the 
experience of teachers from different disciplines to work together on the educational 
needs of students which, at the present moment, is a practice that remains only 
wishful. Secondly – It is the teacher’s ability to highlight interdisciplinary connections 
in terms of common themes, concepts, problems. And third – the Integral Approach 
is innovative in its objectives, namely – the creation of conditions for more 
qualitative and faster acquiring of knowledge and skills; development and 
maintenance of an adequate and sustainable competence in the field of IIT; 
development and enhancement of personal qualities of individuals with integral, 
comprehensive thinking and understanding. 

According to Ken Wilber an integral approach ensures that you are utilizing the 
full range of resources for any situation, with the greater likelihood of success. In 
short, the Integral Approach helps you see both yourself and the world around you 
in more comprehensive an effective ways [6]. 

3. Implementation of the Integral Approach in the process of IIT 
training 

In order an innovative practice to be successfully implemented in education, the 
following necessary conditions have to be available: 

− There has to be a need of innovation in order to increase students’ level of 
knowledge and skills; 

− The innovation to arouse interest in both students and teachers; 
− To be useful and effective in the acquiring of skills and knowledge; 
− To be a pleasure for students; 
− Followers to be attracted; 
− To be carried out in conditions of freedom; calculated risk; controlled 

experiment. 
It is important to note that there is a difference between innovative method and 

innovative content: 
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The Integral Approach as an 
innovative method 

The Integral Approach as an 
educational innovative content 
(textbooks, training programs, educational 
projects, etc.) 

Innovative methods are in favor of 
learning content. They are universal – 
aimed at various systems and specific 
aimed at particular systems. 

It has a structure in terms of the system. 

In order to emphasize on the need for Integral Approach in IIT training, we will 
use the meaning of the term 'information technologies': It is associated with the 
development of tools for: collection, storage, processing and dissemination of 
information. Information technologies (as it is determined by the Information 
Technology Association of America – ITAA) are: research, design, development, 
implementation, maintenance and management of computer-based information 
systems. 

It is these definitions that can help us in highlighting the important role of Integral 
Approach in the IIT training as its fundamental and essential characteristic is that it 
is informative. 

Often in practice we observe students’ lack of commitment and interest, low 
learning motivation. Likewise, a particular problem is the lack of knowledge from 
previous years as well as knowledge concerning separate disciplines. Here the 
teacher often faces a situation in which teaching a new learning material and the 
attempt for learners to upgrade or acquire new knowledge, is frustrated precisely 
because students lack appropriate foundations. By applying the Integral Approach 
that can still be called interdisciplinary, teachers can significantly facilitate this 
process. 

It is important to note that the Integral Approach has its own structure that is 
always dynamic. This approach cannot be applied in any case, and in any 
conditions. The need for its implementation arises in a particular situation, context, 
and case. 

The IIT training deals with its own learning contents, goals and tasks. With 
regard to this, the article has scrutinized and summarized the basic principles in 
applying Integral Approach in the IIT training with the purpose of achieving higher 
levels of knowledge and skills among learners. 
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4. Fundamental principles in the implementation of the Integral 
Approach in the IIT training  

4.1. Through interdisciplinary links – so-called 'investment' – taking a 
loan from another object  

The use of computer technologies in higher education system makes the 
integration of the IIT discipline possible. Integration is a complicated process that 
has a structure that consists of two or more disciplines (D1, D2, D3, Fig. 1), 
connected by common methodological binding units. It has a positive effect on 
students’ psychics, indicating that acquiring knowledge is not an end in itself [5]. 

 
Figure 1. Model of interdisciplinary connection 

Example: 
Case Implementation of the Integral Approach 

Web Design students 
admit that they 
experience difficulties in 
dealing with the tasks 
because they do not 
understand the meaning 
of buttons and commands 
written in English. 

The case must be resolved simultaneously stepwise as:
− In English classes relevant information is  taught 

that will support assimilation knowledge from other 
disciplines; 

− Tasks in web design training use information that 
has been taught before in other discipline. Thus in 
the process of acquiring new knowledge, other 
knowledge is reinforced. 

 
Methodical system for interdisciplinary linking of the "IIT" course with "other 

discipline" (Fig. 2), suggests a conceptual framework of IT training by creating 
electronic applications for the learning process, namely: 

− IIT training is a process of development and providing information that 
students will then apply in their professional activity. 

− When setting the framework of the whole learning process of future 
professionals, the place and role of electronic applications developed by the 
teacher must be determined. 
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− Development and use of software applications must include IIT training 
support as well as support for other disciplines that take part in the 
establishment of the model of interdisciplinary connection. Thereby, 
students have the opportunity to upgrade their knowledge in IIT. 

 
Figure 2. Methodical system for interdisciplinary linking of the "IIT" course with "other 

discipline" [5] 

4.2. Through transfer of information from other areas of everyday life 
that personally engages learners 
Example: 

Case Implementation of the Integral Approach 
Visual programming in MS 
office students experience 
difficulties in acquiring new 
knowledge, along with the 
observed lack of motivation 
for learning, curiosity and 
commitment. 

In the learning process - tasks for acquiring new 
knowledge - instead of giving an abstractive work 
to the students, the teacher could replace it with a 
topical one regarding the knowledge needed in 
everyday life. For example, preparing a curriculum 
vitae, writing an application, a motivation letter, 
recipes, etc. 

 
4.3. By using a common theme, a concept, and a problem in the input of a new 
concept 
Example: 

Case Implementation of the Integral Approach 
Input and use of 
a series of data 
in MS Excel. 

In the learning process – when setting a series of numeric data in 
MS Excel, a cross-reference to the concept of numerical range of 
the school mathematics course can be made. The simplest 
examples of numerical sequences are arithmetic and geometric 
progression. These terms are used in Informatics and thus the 
discussion of their usage in other disciplines is very relevant and 
may lead to a discovery of methodological binding units. 
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5. Implementation of the Integral Approach in the main stages of the 
learning process 

The main factors that affect the training process are a subject to a number of 
studies. One of the basic tasks of the teaching methodology in computer science 
and IT is related to the determination of the learning activities system. Decisive for 
the assimilation of the knowledge system of the computer area are [2]: 

− Knowledge system’s structure represented by the volume of educational 
content; 

− The combination of specific approaches to organizing the system of 
concepts, understanding the characteristics of objects and associated 
operations; 

− Methodological system of introducing new knowledge; 
− A system of practical tasks and formal algorithms for their solution; 
− A system of inter-disciplinary connections related to computers, information, 

communication and multimedia technologies; 
− A system of relations of Informatics and IT to other areas of knowledge. 
IIT training methodology is a system that includes in its structure a few basic 

elements – objectives, contents, methods, tools and organizational forms of 
education. Each one of the learning process’s five components and their rational 
combination can modernize and improve the training’s quality (Fig. 3). 

Preparation 
In the application of the Integral Approach, as well as in any other training 

approach, the greatest amount of time and effort are required by the teacher during 
the stage of planning. As the most important components of the preparatory stage 
we should point out: 

− Diagnosis of students’ needs and problems in acquiring new knowledge and 
skills; 

− Analysis of the need for applying a new approach and the adaptability of 
students; 

− Attracting followers - collaboration with teachers from other disciplines; 
− Preparation of integral materials in the form of tasks, helping for better 

assimilation of educational content. 
Teaching 
During the stage of teaching, along with obtaining feedback from students 

through reinforcing knowledge assignments, the implementation of the Integral 
Approach stands out the most. This may be accomplished by the following ways: 

− Implementation of information from other disciplines in the statement 
process (teaching of new learning material) in order to: 
- support the process of acquiring new knowledge; 
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- increase the level of students’ awareness of the interdisciplinary 
relationships; 

- internalizing knowledge from different areas and its global 
adoption; 

− The use of the Integral Approach in order to enhance learning motivation by 
engaging the students’ attention with topics and issues from their personal 
life; 

− Integration of information from other fields of science, art, etc., according to 
the teacher’s estimation and the emerging educational needs. 

 
Figure 3. Basic training elements [4] 

Evaluation 
During the evaluation process the teacher can actually find out the results of 

applying the approach. At this stage, he should analyze the effect of the application 
of the IP on both individual learners and on the group as a whole. The teacher must 
be able to collate the results with those from previous tasks where other types of 
approaches have been applied. The evaluation provides a good feedback on the 
effectiveness of the IP in relevant educational cases occurred during the process of 
working with students, and is an occasion for further debate on the issues by 
teachers from different disciplines. 

Conclusion 
Here again we should note the essential characteristics of the IP – it is 

informative and dynamic. In other words its application, duration and intensity 
depend on a number of factors. The Integral Approach may be applied both 
completely or partially during the IIT course. Its application depends on the teacher’s 
discretion in the context of educational needs and learners’ knowledge, skills and 
competencies. 
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IT set the dynamics of the contemporary world and education has to take into 
consideration concepts like globalization, interculturalism, qualification, competitive 
ness and so on. It is exactly the integrally educated person who possesses the 
intellect to find similarities and investigate components’ connections and wholeness 
in professional and personal plan. Only that person will succeed to develop 
him/herself of full value. 
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ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД 
ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕНЕТО И МОТИВАЦИЯТА  

НА ОБУЧАЕМИТЕ 
Светлозар Цанков, Валентина Войноховска 

Резюме: Интегралният подход, използван в обучението по Информатика и 
информационни технологии (ИИТ) оказва положително влияние за повишаване на 
мотивацията за учене, ангажираността и любознателността на студентите към 
учебното съдържание. Едновременно с това, имплементирането на този подход в 
процеса на обучение улеснява дейностите в семинарите и съкращава времето за 
усвояване на знания и компетентности, типични за съответната предметна 
област. Това се осъществява посредством интердисциплинарни връзки, заложени в 
системата на висшето образование. 

Ключови думи: интегрален подход, интердисциплинарни връзки, мотивация за 
учене, реализация 
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО  

Деница Шаркова, Коста Гъров 

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”  
dcharkova@gmail.com и kosgar@uni-plovdiv.bg  

Резюме: Настоящата работа е посветена на експеримент, който има за цел да 
изследва ефективността на модерните SaaS (Software as a Service) технологии, 
позволяващи на обучението да еволюира до такава степен, че да може да се изнесе 
изцяло извън контекста на хартиения носител и да се настани трайно и удобно в 
Облака. Описват се възможностите на облачните технологии като подходи за 
съвременно обучение, които позволяват развитието на езикови, комуникативни, 
социални и компютърни умения едновременно. Изследвани са индивидуалната 
работа и работата в екип при обучението по темата „Писане на резюмета на 
английски език в Облака”. Направен е статистически анализ на получените 
рeзултати.  

Ключови думи: облачни технологии, обучение, работа в екип, индивидуална работа, 
експеримент 

1. Въведение 
Днес необходимостта от печатни учебници и учебни помагала става все 

по-малка, тъй като създаването на учебни пособия, специализирани за 
Облачна среда, е едновременно иновативно, икономично и екологично. „През 
първото десетилетие на 21-ви век се наблюдава радикална промяна от 
господството на печатните носители към новите технологии, станали 
възможни благодарение на астрономическия растеж на интернета“ [Stevenson, 
M. & Hedberg, John G., 2011]. Интегриране на SaaS технологии в обучението е 
достатъчно увлекателно и ангажиращо, но освен забавен, лесен за работа и 
образователен, Облакът позволява разнообразни модели на обучение да се 
прилагат в класната стая.  

Една от методическите възможностите за онлайн образование е 
приложението на индивидуална работа и работа в екип. Изследвайки 
многопластовата същност на Облака, интересен въпрос се оказва дали тези, 
които се обучават индивидуално в облачна среда, ще постигнат по-високи 
резултати от тези, които се обучават в екип. Казусът е интригуващ тъй като 
компютърът е средство за индивидуална работа, докато Облакът е платформа 
за масови комуникации и виртуално сътрудничество. Настоящата работа има 
за цел да отговори на следните въпроси в контекста на обучението на 
студенти от интензивни ИКТ програми във Факултета по математика и 
информатика (ФМИ) на ПУ „Паисий Хилендарски“ (ПУ): 
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Има ли статистически значима разлика между ефективността на работата 
в екип и индивидуалната работа при изучаване на писмената комуникация 
(съставяне на резюме) в Облака? 

2. Какво е Облакът? 
 За целите на експеримента, Облакът ще се отнася до всички приложения 

на Гугъл (Google), които допринасят за създаването на нови модели на 
преподаване и обучение в интерактивна и ангажираща учебна среда. Те 
включват: Gmail (леснодостъпна комуникация между участниците в 
образователния процес), Google Drive (съхранение и споделяне на 
информация), Google Sites (онлайн платформа на курса, съдържаща уроци и 
допълнителни материали), YouTube (канал за споделяне на видео материали 
специализирани за уеб-базирано обучение). Единственото условие за 
използване на облачните услуги е създаването на профил в Гугъл, който 
отваря огромен портал от приложения, необходими за удовлетворяване на  
нуждите на новите обучаеми. 

„Облачните технологии са метафора за технологии, които дават на своите 
потребители достъп до изчислителни услуги и възможности за споделяне на 
данни с помощта на интернета, а нарастващото влияние на тези технологии 
върху преподаването и обучението може да е всичко, но не и метафора“ 
[Denton, David W., 2012]. В този смисъл Дентън е прав, тъй като потенциала, 
който Облакът разкрива пред съвременните преподаватели е много повече от 
реалност. Вариантите при подготовка и разработване на уроци за Облачна 
среда са безбройно много, в зависимост от целите на преподавателя, нивото 
на студентите и материята, която се преподава.  

2.1. Профил на новите обучаеми 
Образованието днес поема нови посоки на развитие и то не по желание на 

чиновниците организиращи учебния процес, а защото обществените норми 
налагат тази промяна. Заедно със социалния феномен – интернет, модерното 
образование се насочва към онлайн пространството, където има огромно 
изобилие от информация и интерактивни средства за придобиване на нови 
знания и умения. „Експлозията от уеб съдържание, заедно с 
разпространението на общодостъпни уеб-базирани приложения, служещи като 
инструменти за ангажиране, създаване и пренареждане на съдържанието, 
повдигат въпроси за това какво всъщност представлява знанието, какви са 
необходимите условия за гражданите на двадесет и първи век наистина да 
„знаят“ нещо и кои са уменията и грамотността, които най-добре да позволят 
на учащите да надграждат знанията в новото хилядолетие“ [Stevenson, M. & 
Hedberg, John G., 2011].  
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Много теоретици дават наименование на новото поколение обучаеми. 
Всички те дават своя личен принос на поколение с едни и същи 
характеристики и ценности. Те са наречени „Поколение Web 2.0“ от Burke и 
Snyder [Burke & Snyder, 2008] и „дигитални туземци“ от Prensky [Prensky, M. 
2001]. Независимо от това как различни теоретици ги наричат, главна черта на 
това поколение е фамилиарното отношение към технологиите и бързата им 
адаптация към новостите около тях.  

2.2. Профил на новите преподаватели 
„Нашите ученици вече не са „наши малки копия“, както е било в миналото. 

Всъщност те са толкова различни от нас, че ние не можем дори да използваме 
знанията и обучението, което сме получили през двадесети век, за да ги 
насочим правилно в образователна насока“. В този смисъл има голяма 
необходимост от пренареждането и преосмислянето на приоритетите при 
моделиране на нови методи на преподаване и подготовка. Целта днес е да се 
поставят интелектуалните необходимости на модерните обучаеми на първо 
място, за да могат те да са достатъчно конкурентноспособни и качествени 
кадри на пазара на труда.  

Поради изменението на учебната среда и профила на обучаемите, ролята 
на преподавателя в Облака претърпява радикална промяна спрямо 
традиционните методи на даване на инструкции. В Облачна класна стая 
преподавателят не е вече център на образователния процес, а приема ролята 
на модератор и мотиватор, който да води и насочва обучаемите към 
реализация на индивидуалните им цели, които трябва да постигнат в 
обучението. Една част от разработката си „Слушайте туземците“, посветена на 
преподавателите, Prensky озаглавява „Смяна на скоростите“. Според 
теоретикът е необходимо преподавателите да сменят предавките и да се 
адаптират към дигиталните условия на преподаване. Преподавателите днес 
трябва да „зарежат инстинктите си от преди дигиталната ера и да излезнат 
извън своята комфортна зона“. Освен това те трябва сами „да се шегуват с 
„дигиталния си акцент“, да обръщат внимание на това как обучаемите учат и 
да оценяват и почитат знанията им“ [Prensky, M. 2001].  

3. Методи на изследването 
Настоящата разработка изследва темата за ефективността на 

индивидуална и екипна работа в Облака. В частност, експериментът 
разглежда една от деветте глави, разработени в учебника „Английски за ИКТ: 
Писане в Облака през целия живот“, Шаркова, Д. & Шотлеков, И. [“English For 
ICT: Lifelong Writing in the Cloud”, Charkova, D. & Shotlekov, I., 2013]. 
Експериментът е направен върху Глава 5, Резюмета, от гореспоменатия 
учебник. Акцентира се върху методиката, изграждаща педагогическия 
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експеримент, която представлява курс изцяло построен и изнесен в облачна 
среда.  

Обучението на студентите от ФМИ, участващи в експеримента, се 
превръща в много повече от обикновен урок с достъп до компютър и интернет 
връзка. Освен обсъждане на опит и приложения, изпълняване на задачи в 
клас, писане на проекти и домашни работи, задачи за самооценка и оценка от 
колега, методиката залага и на използването на множество нови и 
интерактивни подходи, специфични за виртуалното пространство.  Новото тук 
е включването на видео материали заснети и монтирани от преподавателя с 
цел по-добро усвояване на учебния материал. Специализираните видео 
клипове не само предават основното съдържание, но и обучават студентите 
как сами да създават такива материали за обогатяване на знанията си по 
учебното съдържание. Фигура 1, по-долу, илюстрира един урок в Облака. 

Фигура 1. Методика според „Английски за ИКТ: Писане в Облака през целия живот“ 

3.1. Етапи на експериментa 
С цел получаване на достоверни данни относно работата на обучаемите 

по писане на резюмета в Облака експериментът е проведен в 6 етапа 
илюстрирани на Таблица 1 по-долу. 

 

Предишен 
опит 

  Приложения 
на знания 

Задача-  
   подготовка 

Задача за 
оценяване 

Оценка § 
самооценка 

Задача-  
пример 

Видео клип 
    (домашна) 

Теоретична част 

Презентация 

 
Видео 
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Таблица 1: Етапи на педагогическия експеримент 
№ Етап Седмица 

Етап 1 Тест за определяне на езиково ниво 1 
Етап 2 Разпреледение в групи 1 
Етап 3 Тест 1 (определяне начални знания) 4 
Етап 4 Обучение в Облака на тема „Резюме” 6 
Етап 5  Тест 2 (определяне напредък след обучението) 6 
Етап 6 Тест 3 (определяне трайност на знанията) 10 

3.2 Участници  
Обект на изследване в експеримента е учебно-познавателната дейност на 

98 студенти от първи курс на ФМИ на ПУ, записани в интензивен курс по 
английски за ИКТ. 54 студенти се обучават в групи (по трима), а останалите 44 
– индивидуално. Студентите са от специалности Бизнес информационни 
технологии (БИТ) и Софтуерни технологии и дизайн (СТД). След 
провеждането на статистически анализ относно валидността и надеждността 
на извадката се установява, че разликата в броя на студентите, участващи в 
двете експериментални групи не е от статистическа значимост и изследването 
може да бъде проведено. 

 

Таблица 2. Демографски данни на участниците 

Условия Брой Възраст 
Пол Специалност Тест езиково ниво 

Мъже Жени БИТ СТД Средно Стандартно 
Отклонение 

 Екип 54 17-30 36 18 22 32 46.50 8.61 
Индивидуално 44 18-22 28 16 21 23 43.31 8.46 

Общо 98 17-30 64 34 43 55 45.07 8.64 

3.3. Експериментални тестове 
Експерименталните тестове са три текста на една и съща ИТ тематика – 

зловреден софтуер, които участниците трябва да резюмират. Тези три текста 
са наречени от авторите съответно Тест 1, Тест 2 и Тест 3. Te са подложени на 
статистически анализ като са разгледани индивидуално техните параметри. 
Тези параметри отговарят за четимостта и включват: брой думи, брой 
изречения, брой думи в изречение, брой абзаци, употреба на страдателен 
залог, формула за стойности на четимост на Флеш и индекс на Флеш-Кинкейд. 
След анализа е установено, че те са с много сходни параметри на четимост и 
могат да бъдат използвани за целите на експеримента. 

Първото резюме (Тест 1) е наречено предварителен тест, тъй като има 
за цел да определи началните знания на студентите, преди да са се 
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обучавали по облачния модел. Второто резюме (Тест 2) –  непосредствен 
тест, се пише непосредствено след обучението на студентите по методиката, 
за да се определи напредъкът. Относно третото резюме (Тест 3) –  тест за 
трайност на знания, то се изпълнява през последната седмица и има за цел 
да провери трайността на знанията по темата.  

Условията, при които се провеждат трите теста, са идентични и за двете 
експериментални групи. Студентите имат 30 минути да прочетат текст 
(приблизително 260 думи), да съставят по него резюме от 80–100 думи и да го 
предадат в Облачната платформа. Всичките 98 студенти работят в еднакви 
условия, получават достъп до идентични материали и инструменти в Облака, 
които да им послужат максимално успешно да се образоват на тема резюме. 
Инструментите за експеримента включват, облачен уебсайт, урока на тема 
„Резюме”, видео клипове в YouTube, специално заснети и обработени, за да 
покрият учебното съдържание, както и интерактивни презентации. 
Единствената разлика между двете експериментални групи е, че студентите от 
група А се обучават в екип, а студентите от група Б– индивидуално.  

4. Хипотезa на експериментa 
Един от най-важните елементи за валидността на експерименталния 

дизайн, е формулирането на статистическа хипотеза Kirk [Kirk, 1995]. Поради 
отсъствието на достатъчно литература, отразяваща разликите между 
работата в екип и индивидуалната работа в Облака, за този експеримент се 
счита за неподходящо да се създаде крайна хипотеза за резултатите от 
експеримента, относно кой тип експериментални условия биха представили 
по-добри резултати. Поради тази причина, настоящият педагогически 
експеримент е базиран на отворенa хипотезa, която е формулирана в 
следващия параграф.  

Хипотеза: Има разлика в ефективността на работа в екип, сравнена с 
индивидуалната работа при писане на резюме в Облачна среда. Тази 
хипотеза е формулирана по-долу по отношение на съответните Нулева и 
Алтернативна хипотези. 

Ho: Резултати при работа в екип = Резултати при индивидуална работа 
Ha: Резултати при работа в екип ≠ Резултати при индивидуална работа 
* Резултати= Средностатистическата стойност на резултатите от 

писане на резюме 

4. Резултати 
Преди да се разгледат резултатите от трите t-теста, сравняващи двете 

експериментални условия, е необходимо да се установи равенството между 
вариациите спрямо теста на Левин. Както е показано в Таблица 3, всичките 



172 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

три теста потвърждават предположението за равенството между вариациите, 
тъй като всички те имат стойност Sig. по-голям от 0,05, съответно Sig. = 0,797 
за предварителния тест, Sig. = 0,166 за непосредствения тест, и Sig. = 0.649 за 
теста за трайност на знания. В този случай, резултатите от трите t-теста се 
интерпретират според предположението за хомогенност между вариациите.  

 

Таблица 3: Тест на Левин за хомогенност на между вариациите 
Тестове (Резюмета) F Sig 

Тест 1 (Предварителен) .066 .797 
Тест 2 (Непосредствен) 1.951 .166 

Тест  3 (Тест за трайност на знания) .209 .649 
 

Както се вижда от Таблица 4, при Тест 2, направен от групата работеща в 
екип, се забелязва малко по-висок среден резултат (второто резюме), тъй като 
тя има 87% изпълнение на изискванията за съставянето на добро резюме, 
докато постижението на групата, обучаваща се индивидуално е 83%. Въпреки 
малката на пръв поглед разлика, според направения статистически анализ, тя 
се оказва статистически значима за t (96) = 2.241, р = 0.027, d на Коен = 0,48. 
Тези резултати предоставят сериозни доказателства срещу Нулевата 
Хипотеза (Ho: Средният резултат на групата, работеща в екип = Средният 
резултат на групата, работеща индивидуално) и в полза на Алтернативата 
Хипотеза със значителен приоритет за групата с екипна работа, Ha: Средният 
резултат на групата, работеща в екип > Средният резултат на групата, 
работеща индивидуално. С други думи, Нулевата Хипотеза, отговаряща за 
липсата на значим ефект от методиката, е отхвърлена и съответно 
Алтернативна Хипотеза е потвърдена в полза на групата, обучаваща се в 
екип. 

Таблица 4: Резултати от t-тестове в екип и индивидулано 

Тест 
 Екип Индивидуално 

t(96) Sig D 
Средно S % Средно S % 

Тест 1 4.59 .59 72% 4.64 .59 73% 1.28 .203 .08 
Тест 2 5.34 .44 87% 5.15 .36 83% 2.24 .027* .48 
Тест 3 5.49 .36 90% 5.34 .38 87% 1.99 .049* .41 

Бележка: Под знака астерикс (*) са маркирани резултатите със статистическа 
значимост при alpha = .05. 

Въпреки това, статистически значимият приоритет на екипната група, 
следва да се тълкува с внимание, с оглед на сравнително малката разлика 
между двете групи и средния ефект, произлизащ от d на Коен 0.48. Според 
Коен [Cohen, 1988], референтните стойности 0.2, 0.5, и  0.8 съответстват на 
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малко, средно и високо равнище на значимост. В конкретния случай 
стойността на d на Коен= 0.48 показва, че разликата между двете групи може 
не е от голямо практическо значение и следва да се анализира с внимание.  

Заключение 
Като заключение, в контекста на формулираната Хипотеза, групата 

работеща в екип, показва по-висока успеваемост, при писане на резюме в 
Облака, спрямо групата, работеща индивидуално. Този експеримент ще бъде 
репликиран в други направления, например, „Създаване на уеб съдържание в 
Облака”. По този начин ще могат да се формулират по-конкретни становища 
за това кои форми на писмена комуникация са по-подходящи за екипна и кои 
за индивидуална работа в облачните пространства.  

Благодарности 
Тази публикация е частично спонсорирана от проект „Иновативни 

фундаментални и приложни научни изследвания по математика, информатика 
и педагогика на обучението“. 

Литература 
1. Burke & Snyder, YouTube: An Innovative Learning Resource for College Health 

Education Cources, International Electronic Journal of Health Education, 11:39-46, 
2008.  

2. Charkova, D., & Shotlekov, I. English for ICT: Lifelong Writing in the Cloud, Published 
by Plovdiv University Publishing House, 24 Tsar Asen Str., Plovdiv, Bulgaria (2013).       
ISBN 978-954-423-886-5. 

3. Cohen, J. Statistical power analysis for the behavior sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum, 1988. 

4. Denton, David W., Enhancing Instruction through Constructivism, Cooperative Learning 
and Cloud Computing, TechTrends vol. 56, Number 4, July/August, 2012. 

5. Flesch-Kincaid Grade Level. Anesthesiology, 108(5), 812-821. 
6. Flesch, R., A new readability yardstick. Journal of Applied Psychology, 32, 221-233, 

1948. 
7. Kirk, R.E., Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences (3rd edition.). 

Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1995. 
8. Prensky, M., Digital natives, digital immigrants. On the horizon, 9(5), 1-2, 2001. 
9. Prensky, M., Listen to the natives, Educational Leadership, Dec 2005- Jan 2006, Vol 63, 

n. 4 pp 8-13, 2005. 
10. Stevenson, M. & Hedberg, John G., Head in the clouds: a review of current and future 

potential for cloud-enabled pedagogies, School of Education, Macquarie University, 
ISSN 0952-3987 print/ ISSN 1469-5790 online, Sydney, Australia, 2011. 



174 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

 
THE APPLICACTION OF CLOUD COMPUTING IN EDUCATION 

Charkova, D. and Garov, K. 
Abstract: The present study illustrates an experiment conducted on the effectiveness of 
Cloud Computing, which allows for innovative models of instruction to emerge. This paper 
describes possibilities for integrating SaaS (Software as a Service) technologies in education, 
since they are the only contemporary method of instruction, which allows the development of   
language, communication, social, computer and soft skills simultaneously. The experiment 
looks into individual and teamwork in the Cloud on the topic “Summary Writing in the Cloud”. 
A statistical analysis of the data is also presented in this paper. 
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A BAYESIAN MODEL FOR LEARNING USING FLASHCARDS 

Venelin Valkov  
University of Plovdiv 

venelinvulkov@gmail.com 

Abstract: Memorising large amounts of unstructured information and vocabulary is required 
when studying foreign language, law, biology and medicine. Distributed over time review 
sessions benefit the long-term retention more than massed practice when studying such 
material. Flashcard learning using spaced repetition is one implementation of the distributed 
technique. This paper proposes a Bayesian bandit algorithm which tries to maximise the 
number of presented flashcards that the user is going to guess wrong in a study session. The 
suggested model is implemented in a mobile application. 

Keywords: spacing effect, flashcards, practice, memory, multi-armed bandit, Thompson 
sampling, regret, Bayesian learning 

1. Introduction 
Researchers have been trying to improve learning and retention since 19th 

century. One of the first to conduct experiments of human memory was Hermann 
Ebbinghaus [1]. His studies proposed methods for studying memory. He also 
discovered the spacing principle which suggests that having sleep periods between 
study sessions improve performance compared to contiguous sessions. 
Furthermore, the more often the learner encounters a piece of information the less 
often he needs to refresh it to keep it in memory. 

Spaced repetition is a learning technique, which exploits the spacing principle. 
The learner is subjected to reviews of previously learned material in increasing 
intervals. One simple implementation of the spacing principle is Leitner's system [2]. 
It uses flashcards and has been incorporated in many spaced repetition software 
(SRS) programs. A flashcard is a card with information on either or both sides used 
during study sessions. The Leitner System can be presented as a box of flashcards 
with labeled compartments (e.g. 1 to 5). A flashcard is placed in the first 
compartment if it is still new. Those cards will be repeated every day. The second 
compartment contains flashcards that the learner knows relatively well. The cards 
change compartments when the learner knows them better. Every compartment has 
different repetition interval. In case of wrong answer the learner puts the flashcard in 
previous compartment. 

One common problem in SRS is deciding when the user should study. A model 
based on Adaptive Character of Thought - Rational (ACT-R) was proposed to solve 
this problem (see [3] for background). This extended ACT-R model focuses on using 
set of equations that describe the strength of a memory chunk as a function of 
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practice. Another problem is deciding which flashcard should be presented to a user 
at specific time for optimal learning performance. It is believed that repetition should 
enhance future performance, e.g. see [4]. This paper focuses on the first problem 
using a multi-armed bandit (MAB) modeling approach. 

Since only one flashcard can be presented to the user at a time, the decision 
problem is sequential. Using only flashcards that the learner knows will not yield 
learning of all available information. Furthermore, the probability of getting a wrong 
answer for a flashcard that the user has not seen is unknown. Thus, a exploration/ 
exploitation trade-off exists. This paper uses the MAB problem setting to model the 
decision of picking which flashcard to show next. The payoff after each round is 
binary - the learner either knows the answer or he doesn't. This setting can be 
modeled using the Binomial Bandit (see [6]) which assumes that the payoffs of each 
arm are independent Bernoulli random variables with success probabilities (θ , . . . , θ ), where  is the number of arms. The goal of the model is to maximise 
the number of flashcards shown to which the user gives wrong answer for a given 
study session. 

1.1. The multi-armed bandit problem 
In a MAB problem, a player is presented with a sequence of slot machines. 

Each machine offers random reward from a distribution specific to that machine. In 
each round the player chooses from a set of alternatives ("arms") based on past 
history and receives the payoff associated with his decision. The goal is to maximize 
the total payoff of the chosen arms. This setting is often used to model situations 
where exploration/exploitation trade-off exists. 

1.2. Bayesian strategy (Thompson sampling) for the MAB problem 
Multiple strategies for finding approximate solution to the MAB problem exist [7]. 

Some of the most widely implemented are Upper Confidence Bounds (UCB) and -
greedy. The Bayesian strategy (also known as Thompson sampling) is a probability 
matching strategy that is relatively easy to implement. The idea of the algorithm is to 
randomly draw each arm according to its probability of being optimal. Despite its 
simplicity this strategy achieves state-of-the-art results [8]. In the K-armed Bernoulli 
bandit setting the reward for the -th arm is a Bernoulli distribution with mean μ∗. It is 
standard to model the mean reward of each arm using a Beta distribution since it is 
the conjugate distribution of the binomial distribution e.g. see [8] for background. 
The Beta distribution is defined on the interval [0, 1] and it is parametrized by two 
positive shape parameters, denoted by  and  that control the shape of the 
distribution. The parameters are chosen to reflect existing belief or information. 
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The total expected regret  is a popular performance measure for bandit 
algorithms, defined for round  as: R = Tθ∗ − θ (i) 
where θ∗ = max ,... θ  is the expected reward for the best arm. An asymptotic 
lower bound was established for the algorithm (see [9]) R(T) ≥ log(T)[ p∗ − pD(p ||p∗) + o(1)] 
where p  is the reward probability of the -th arm, p∗ = maxp  and  is the 
Kullback-Leibler divergence. A total regret of  means that the algorithm is 
achieving optimal performance, which is unlikely in practice. Good strategy's total 
regret should flatten as it learns the optimal arm to pull. The maximum payoff one 
can achieve at each round is by picking the arm with maximum probability of highest 
payoff. 

2. Methods 
Bernoulli bandit with Bayesian strategy was implemented. The success  of a 

single Bernoulli experiment was defined as showing a flashcard to which the learner 
gave wrong answer. The failure  was defined as showing a flashcard to which 
correct answer was given. The reward for a success outcome was set to 1 and that 
of a failure to 0. The proposed model tried to maximise the number of successes at 
each time step  based on previous t − 1 outcomes. The reward for flashcard  was 
modeled as a Beta-distributed random variable θ . Beta(1,1), which is uniform on 
[0, 1], was chosen for prior distribution since no previous information about the 
learner's knowledge for any flashcard was present.  

At time  having observed C (t) correct and N (t) incorrect answers the 
algortithm obtains the posterior distribution on θ  Beta(1 + N (t),1 + C (t)) 
for flashcard . The decision of which card to show next was made by choosing the 
maximum θ  drawed from each posterior distribution. 

A sample run of the algorithm on a single flashcard is presented on Figure 1. 
The hidden probability for this example was set to θ = 0.7 with a total of T = 15 
rounds. The mean value of the posterior was 0.68 after completing all rounds. 
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The measure of total regret was used in order to quantify the performance of the 
algorithm. The maximum payoff one can achieve at each round  is showing 
flashcard  with maximum probability for success . 

 
Figure 1. The upper-left figure shows the prior distribution of  before running the algorithm. 

The bottom-right figure presents the posterior distribution for  after showing the flashcard 15 
times 

The core algorithm was implemented as a server component in the 
programming language Python using the SciPy software library. The client was 
developed for the mobile operating system iOS. The communication between the 
components was performed via standard REST API. 

3. Conclusion 
This paper proposed a model for creating flashcard software system using MAB 

model with Bayesian strategy. A way to evaluate it’s performance empirically was 
provided. Two important simplifications has been made. Prior learner knowledge 
and study session times were not considered in the model. 

Possible future developments include recommendations of specific study times, 
showing flashcards from other users, different study modes and automatic 
generation of concept maps. 

The model has been implemented in a mobile application for the iOS operating 
system. Usage data will be collected from real users and made available for 
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additional analysis. The practical performance of the model remains to be 
evaluated. 
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БЕЙСОВ МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ФЛАШКАРТИ 

Венелин Вълков 
Резюме: Запомнянето на голямо количество неструктурирана информация и 
лексикални значения на думи е задължително при изучаване на чужд език, право, 
биология и медицина. Разпределени във времето преглеждания подпомагат 
дългосрочното запомняне повече от дълги учебни сесии при изучаване на подобен 
вид материал. Едно приложение на разпределеният подход е обучението чрез 
флашкарти с раздалечени повторения. Този доклад предлага Bayesian bandit 
алгоритъм, който се опитва да максимизира броя представени флашкарти на 
които потребителя ще даде грешен отговор в една учебна сесия. Предложеният 
модел е реализиран в мобилно приложение. 
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МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ В МНОГОМЕРНИ ДАННИ 
ЗА ХОЛЩАЙН-ФРИЗИЙСКА ПОРОДА КРАВИ ЧРЕЗ РЕГРЕСИЯ 

С ГЛАВНИТЕ КОМПОНЕНТИ 

Христина Кулина, Антоанета Йорданова  

ПУ “Паисий Хилендарски“ 
kulina@uni-plovdiv.bg, antoaneta.yordanova@uni-sz.bg 

Резюме: В областта на животновъдството изследването на факторите, които 
влияят в най-висока степен на млекодобива е от съществено значение за 
определяне на селекционния подбор или подобряване на условията за отглеждане на 
животните. В статията е изследвана зависимостта на усреднения млеконадой на 
крави от породата Холщайн-Фризийска от 12 екстериорни показатели. Установена 
е мултиколинеарност на показателите. С метода на главните компоненти и 
Варимакс ротация са получени 11 компоненти. Приложена е регресия с главните 
компоненти и е получено регресионно уравнение. Установено е, че усредненият 
млеконадой зависи от пет от изследваните показатели. Моделът описва 53% от 
данните. Направена е интерпретация на резултатите. 

Ключови думи: Метод на главните компоненети, регресия с главните 
компоненети, Холщай-Фризийска порода, екстериорни признаци, усреднен 
млеконадой. 

1. Въведение 
Повишаването на количеството и качеството на продуктивността на 

селскостопанските животни е основна цел на селекционните изследвания и 
програми. Научните и практически резултати показват, че едностранчивата 
селекция само по продуктивни качества се отразява впоследствие негативно 
върху здравословното състояние на животните и продължителността на 
тяхното използване. Затова в съвременните селекционни програми се залагат 
и резултатите от отчитането на състоянието на екстериорните признаци, 
промените, които настъпват с тях, и конституцията на животните.  

В изследването на Холщайн-фризийска порода крави е постигната най-
висока степен на стандартизиране на преценката на екстериора на породата, 
което се контролира и организира от Световната Холщайн-фризийска 
Федерация (WHFF).  

В настоящата работа се изследва зависимостта на един продуктивен 
признак – усреднен млеконадой, от 12 линейни екстериорни признака 
(съгласно Инструкцията за преценка по тип на ICAR от 2013). Прилага се 
регресия с главните компоненти. Този метод е сравнително добре известен в 
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аграрните и, в частност, в животновъдните науки. Например, методът е 
приложен в [1-2] за изследване на развъждането, 305-дневния млеконадой, 
тегло и др. на крави, в [3-4] е приложен за генетични изследвания на говеда, 
включително и за породата Холщайн. 

Целта на работата е получаване на явна зависимост във вид на 
регресионно уравнение и определяне на теглото на основните фактори за 
стойностите на усреднения млеконадой по ферми.  

2. Материали и методи 

2.1. Описание на използваните данни и променливи 
В изследването са използвани данни от проведени измервания на n = 160 

Холщайн-Фризийска порода крави в периода 2013-2014 г. Данните са събрани 
от 4 различни ферми, разположени на територията на България.  

В измерванията е представен един продуктивен признак – млечност за 305 
дни, и 12 екстериорни признака. Последните се описват индивидуално и 
обективно в степени от 1 до 9. В зависимост от начина на представяне, тези 
признаци се разделят в две групи: 

− признаци, при които се отчита степен на развитие. При тях на 
най-ниската степен от скалата (1) съответства минималната 
степен на развитие, а на най-високата (9) - на максималната. 
Такива са: височина на кравата, ширина на вимето, ширина на 
гърдите, ширина на крупата, походка, куцота, скакателна става, 
развити кости, задни крака (поглед отзад), дълбочина на копито; 

− признаци, при които има два противоположни недостатъка. 
При тях най-ниската (1) и най-високата (9) степени от 
описателната скала отразяват крайните варианти на нежелана 
форма на дадена част от тялото, а идеалната форма се отразява 
от степени около 5. Такива са: ъгъл на копитото и задни 
крайници, поглед отстрани. 

В Таблица 1 е дадено описание на използваните променливи. Всички са от 
ординален тип. 

 
Таблица 1: Описание на променливите 

Променлива Име  Стойност 
Усреднен млеконадой по ферми – 
зависима променлива 

ordFerma 1-4 

височина на кравата Stature 1-9 
ширина на вимето UdderW 1-9 
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ширина на гърдите ChestW 1-9 
ширина на крупата RumpW 1-9 
походка Locom 1-9 
куцота Lam 1-9 
скакателна става HockD 1-9 
развити кости Bone 1-9 
задни крака (отзад) RLRV 1-9 
дълбочина на копито FootD 1-9 
ъгъл на копито FootA 1-5, 

трансформирана 
задни крака (отстрани) RLSW 1-5, 

трансформирана 
Стойностите на променливите за последните два признака (при които има 

два противоположни недостатъка) са преобразувани в рангова скала от 1 до 5 
по възходяща положителна оценка на признака.  

По данните за всяка от четирите ферми е пресметнато извадковото средно 
за продуктивния признак 305 дневна млечност. Въз основа на възходящо 
сортиране на получените извадкови средни е съставена нова рангова 
променлива ordFerma със стойности от 1 до 4 (1 – за фермата с най-нисък 
млеконадой, …, 4 - съответно, за фермата с най-висок млеконадой). 
Променливата ordFerma изразява усреднения млеконадой за всяка от 
разглежданите 4 ферми. 

2.2. Статистически методи 
За обработка на данните са използвани метод на главните компоненти 

(МГК) и метод на стъпкова регресия с главни компоненти – известен като 
метод на регресия с главните компоненти. Този метод е подходящ, тъй като бе 
установено, че е налице мултиколинеарност между изследваните променливи 
и директното прилагане на линейна регресия е затруднено. 

Методът на главните компоненти (Principal Component Analysis, PCA) e 
въведен за пръв път от Пирсън през 1901 г. и след това отново открит и 
детайлно разработен от Хотелинг през 1933. Методът на главните компоненти 
е статистическа процедура, която използва ортогонална трансформация, за да 
преобразува набор от наблюдения на евентуално корелирани променливи в 
набор от стойности на линейно некорелиращи помежду си променливи, 
наречени главни компоненти [5].  

Когато получените компоненти се използват за регресионене анализ се 
получава метод на регресия с главните компоненти. Сравнение на различните 
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мeтоди за преодоляване на проблема с мултиколинеарността може да бъде 
намерено в [6]. 

3. Резултати 

3.1. Пресмятане на главните елементи 
Най-напред бе изчислена корелационната матрица на всички 12 

независими променливи. Бе установено наличие на мултиколинеарност и 
условия за прилагане на МГК както следва: 

- детерминанта 0,020; 
- тест на Kaiser–Meyer–Olkin – 0,658 > 0,5 и тест на Bartlett за сферичност 

със значимост 0,000.  
Това означава, че може да бъде проведен МКГ [6]. 
Също така бяха установени следните значими корелационни коефициенти 

между зависимата променлива ordFerma и признаците, съответно: UdderW 
(0,665), Stature (0,498), ChestW (0,407), Bone (0,345). 

3.2. Извличане на главните компоненти 
При извличане на 12 главни компоненти се забелязва групиране на куцота 

и походка в един компонент, останалите са много добре отделени.  
На Таблица 2 са показани теглата на 11 извлечени компоненти, получени 

след ортогонално завъртане по метода Варимакс. Означаваме компонентите с 
pc1, …, pc11. Те обясняват 99,269% от общата дисперсия на извадката. 

 
Таблица 2: Матрица на завъртените компоненти по метода Варимакс. 

Проме
нлива 

Компоненти 
pc1 pc2 pc3 pc4 pc5 pc6 pc7 pc8 pc9 pc10 pc11

Locom 0,98 -0,03 -0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 -0,01 0,01 -0,01

Lam -0,97 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,02 0,06 -0,03 -0,03

RumpW -0,04 0,94 0,12 0,12 0,03 0,14 -0,03 -0,02 -0,02 0,16 0,19 

ChestW -0,01 0,11 0,95 0,16 0,03 0,10 0,01 0,00 -0,03 0,16 0,16 

UdderW 0,01 0,13 0,18 0,92 0,13 0,01 0,09 0,00 -0,04 0,18 0,23 

RLRW 0,03 0,03 0,03 0,10 0,98 -0,03 0,06 0,01 -0,03 0,11 0,06 

FootD 0,04 0,13 0,10 0,01 -0,03 0,96 -0,03 0,13 0,01 0,14 0,05 

RLSW 0,04 -0,02 0,01 0,07 0,06 -0,03 0,99 0,02 0,03 -0,04 0,05 
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FootA -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,99 -0,06 -0,04 0,05 

HockD -0,06 -0,01 -0,03 -0,04 -0,02 0,01 0,03 -0,06 0,99 -0,05 0,00 

Bone 0,05 0,20 0,19 0,20 0,15 0,18 -0,05 -0,05 -0,08 0,88 0,19 

Stature 0,03 0,27 0,22 0,29 0,09 0,06 0,08 0,08 0,01 0,21 0,85 

 
Запомняме извлечените латентни променливи (11 главни компонента) за 

провеждане на регресионенен анализ. 

3.3. Построяване на регресионния модел 
За установяване на зависимост между ordFerma и получените латентни 

променливи провеждаме многомерен регресионен анализ чрез стъпкова 
регресия. Полученият модел има нестандартизиран вид:  

 

(1) 
0,657 4 0,350 11 0,328 3
0, 224 10 0,190 6 2,3

ˆ
69

pc pc pc
pc pc

ordFerma
− +

= + +
+

 

 
Стандартизираният вид е:    
 

(2)  
0,555 4 0,296 11 0, 277 3

 0,189 10 – 0,16
ˆ

0 6
pc pc pzordFe ma c
pc pc

r + +
+
=

 

 
Моделът и коефициентите му са статистически значими при ниво 0,01. 

Изследването за разпределението на грешките показа, че то е нормално. 
Полученият модел има корелационен коефициент R = 0,730 и коефициент 

на детерминация R2 = 0,533, т.е. моделът обяснява 53% от извадката. Това е 
удовлетворително като се има предвид, че усредненото количество мляко за 
всяка ферма зависи и от други фактори, като възраст на кравата, генетичен 
произход, здравни характеристики, условия на хранене и отглеждане, и други.  

От Таблица 2 и уравнение (1) се вижда, че най-голямо влияние върху 
усреднения млеконадой (ordFerma) имат 5 характеристики: ширина на вимето, 
височина на кравата, ширина на гърди, развити кости и дълбочина на 
копитото. 

Уравнение (2) показва относителното им влияние, т.е. най-същественият 
фактор е ширината на вимето (0,555), след това височината на кравата 
(0,296), ширината на гърди (0,277) и т.н. 
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В уравнение (2) с отрицателен знак е само коефициентът пред pc6, т.е. 
дълбочината на копитото има обратно пропорционално влияние на 
зависимата променлива, докато положителен знак имат всички останали 
променливи, което означава, че влияят право пропорционално на зависимата 
променлива. Това съответства добре на скалата, отразена в таблица 1.    

На Фигура 1 са сравнени стойностите на зависимата променлива с 
предсказаните от модела стойности с 5% доверителен интервал.   

 

 
Фигура 1. Сравнениe на стойностите на зависимата променлива с предсказаните 

от модела стойности с 5% доверителен интервал. 

Заключение 
В областта на животновъдните науки голямо значение има изследването 

на конкретни извадки от данни за дадена порода говеда, като основно се 
изследват продуктивните характеристики в зависимост от екстериорни 
признаци, условия на отглеждаме и хранене и други.  

В статията са изследвани данни за породата Холщайн и усреднения 
млеконадой за 4 ферми в зависимост от 12 характеристики. С помощта на 
метода на регресия с главните компонти бе получено регресионно уравнение и 
се установи, че усредненият млеконадой зависи от пет от дадените 
характеристики. Моделът описва 53% от данните.  

Благодарности 
Работата е частино финансирана по проект НИ15 – ФМИ - 004. 



186 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

Литература 
1. Rougoor, C. W., Sundaram, R., van Arendonkd, J. A. M.: The relation between breeding 

management and 305-day milk production, determined via principal components 
regression and partial least squares, Livestock Production Science, 66, 71–83, 2000. 

2. Karacaören, B., Kadarmideen, H. N.: Principal component and clustering analysis of 
functional traits in Swiss dairy cattle, Turk. J. Vet. Anim., 32(3), 163-171, 2008. 

3. Pant, S. D., Schenkel, F. S., Verschoor, C. P., You, Q., Kelton, D. F., Moore, S. S., 
Karrow, N. A.: A principal component regression based genome wide analysis approach 
reveals the presence of a novel QTL on BTA7 for MAP resistance in Holstein cattle, 
Genomics, 95(3), 176–182, 2010. 

4. MacHugh, D. E., Loftus, R. T., Cunningham, P., Bradley, D. G.: Genetic structure of 
seven European cattle breeds assessed using 20 microsatellite markers, Animal 
Genetics, 29, 333-340, 1998. 

5. Jolliffe I. T., Principal component analysis, 2nd edn. Springer, New York, 2002. 
6. Izenman, A., Modern multivariate statistical techniques, Springer, 2008. 

 
MODELING RELATIONSHIPS IN MULTIDIMENSIONAL DATA FOR 

HOLSTEIN-FRIESIAN CATTLE BREEDS BY PRINCIPAL COMPONENTS 
REGRESSION 

Hristina Kulina, Antoaneta Yordanova 
Abstract: In the area of livestock research on the factors that influence in the highest level of 
milk production is essential for determining the breeding selection or enhancer of the 
conditions for rearing animals. The article examined the dependence of the average milk yield 
per Holstein-Friesian cattle with respect of 12 exterior indicators. Muticollinearity of indicators 
is established. With the method of principal components regression by Varimax rotation 11 
components and a regression equation are obtained. It was found that the average milk yield 
depends on five of the indicators examined. The model describes the 53% of the data. An 
interpretation of the results is given. 
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МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕБНАТА СРЕДА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР 

Анастасия Николова 

СОУ „Св. Паисий Хилендарски”-Пловдив 
аnastasia62@abv.bg 

Резюме: Мениджмънтът(контрол и управление) на учебната среда при обучението 
по информатика и информационни технологии има различни аспекти: технически, 
информационни, методически и технологични. В съвременните условия на 
преподаване е наложително използването на различни средства и методи за 
постигането на по-високо качество на учебния процес. Съвременните 
информационни технологии предлагат различни системи за контрол и управление, 
които дават възможност на преподавателя да повиши ефективността на учебния 
процес. Тези системи представляват специализиран софтуер, който предоставя 
широк спектър от възможности за по-пълноценно организиране и провеждане на 
урочната и на извънкласните дейности. Някои от системите дават възможност за 
целенасочено въздействие върху личността на ученика - формиране на 
положителни навици и качества. В статията споделям опита при работата с  
NetSupport и Classroom Manager при различни технически и базови програмни 
ресурси. В училището се работи в кабинети с разбообразна техническа среда и с 
различна система за контрол и управление(СКУ), което дава възможност да се 
направи сравнение между ефекта от използването им. В представения доклад се 
прави преглед и на други СКУ с оглед на избиране на оптимален вариант и за 
училището, и за конкретната учебна дисциплина. 

Ключови думи: мениджмънт, класна стая, контрол и управление, учебна среда, 
споделени ресурси, компютърен кабинет, организация на компютърния кабинет. 

Въведение 
Информационно – комуникационните технологии се развиват с бързи 

темпове и предлагат средства за повишаване ефективността и качеството на 
учебния процес. Тези средства отговарят на обективната обвързаност и 
зависимост на личността в информационното общество от тях. За 
съвременния ученик е естествено да бъде непрекъснато в контакт с някого в 
Интернет, да играе, да комуникира, обменяйки различна по форма и 
съдържание информация. Той не се справя, а и не желае да ползва старите 
форми за учене. За справяне с конкретна задача съвременният ученик 
категорично предпочита пред книжното тяло на някаква информация (учебник, 
книга, списание и т.н.) - компютър, таблет, смартфон и други съвременни 
компютърни и комуникационни устойства. Използването на възможностите на 
ИКТ съдейства за по-активното включване на учениците и предоставя на 
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учителя широк спектър от възможности за реализиране на интерактивно 
обучение, контрол и управление на учебната среда, прилагане на различни 
форми на проверка на знанията и напредъка на учениците.  

Предлагат се различни специализирани софтуерни продукти(включително 
кирилизирани), чиято цел е подобряването на мениджмънта на учебния 
процес посредством интерактивно преподаване и учене. Такива са и 
използваните в СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - Пловдив – Classroom Manager 
и NetSupport School. Техните положителни качества и предоставяни 
функционалности са съпътствани и с редица трудности при използването, 
които учителят трябва да решава. Например съответният софтуер се „държи” 
по специфичен начин при различни технически решения на топологията и 
параметрите на хардуера. Поради ограничени финансови ресурси за 
подобряване на техническата база учителят е изправен пред 
предизвикателството да намери решение и извлече максимума от техниката и 
софтуера за ефективен мениджмънт на учебната среда.  

Контролът и управлението на учебната среда има различни аспекти -
технически, информационен, методически и технологичен. Използването на 
специализирания софтуер подпомага учителя при контрола и управлението от 
информационен, методически и технологичен характер, но не решава 
проблемите, произтичащи от техническия аспект. Дори в определени ситуации 
ги задълбочава. Специализираният софтуер не е панацея, която ще реши 
всички проблеми на образователната ни система и ще осигури съвременно 
образование. Зависимостта между техническите и програмни средства изисква 
да се намери най-подходящата комбинация от тях в конкретните ситуации 
(различни степени и етапи на образование, различни учебни дисциплини и т.н) 
с оглед постигане на максимален ефект от взаимодействието им. 

Варианти на мениджмънт на компютърните кабинети в училище 
В учебния процес на СОУ”Св. Паисий Хилендарски”  се ползват 4 

компютъризирани кабинета. Преди две години специалистите по информатика 
и информационни технологии направиха предложение за обновяване на 
компютърната техника и закупуване на специализиран софтуер за контрол и 
управление в два от тях. Специализираният софтуер в тях е Classroom 
Manager. В другите два кабинета техниката беше подменена преди година 
след одобрен проект по НП „ИКТ в училище”. В този случай техническото 
решение беше зададено от МОН и предполагаше инсталиране на сървъри и 
терминални станции с виртуални машини. Предоставен беше и специализиран 
софтуер – NetSupport.  

За краткост ще се описва само NetSupport, но ще се има предвид и 
Classroom Manager, тъй като се установи, че двата продукта са почти 
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идентични като предоставяна функционалност. Техният графичен 
потребителски интерфейс също е еднакъв. 

NetSupport(накратко от NetSupport School) е регистрирана търговска 
марка на NetSupport ООД и може да се използва на устройство или на сървър 
в рамките на мултипотребител или мрежова среда.  

Изисква инсталирана Tech конзола , TCP/IP, Internet Explorer 5 Service 
Pack2 или по-нова версия, Windows XP(SP2), 2003(SP2), Vista 2008, Windows 7, 
Windows 8, 35 Mbytes свободно дисково пространство само за ученическите 
терминали, 90 Mbytes свободно дисково пространство за пълна инсталация. 

NetSupport School  работи в среда - Terminal Server, Thin/ Zero Client, 
Virtual Desktop Multiseat и споделени ресурси на компютърната система и се 
поддържа от Google Chromebooks. 

Основни функции на NetSupport за осигуряване на интерактивна 
учебна среда 

Основните функции на NetSupport са в съответствие с целите за 
преподаване и учене в интерактивна среда. Той подпомага преподавателя при 
реализацията на избраната методика и различните видове уроци. Дава 
възможност за групова и индивидуална работа, за ролеви игри, за екипна 
работа, викторини и др. Същевременно  NetSupport предлага редица 
инструменти за контрол и управление на работата на учениците по отношение 
на уплътняване на учебното време и използването му по предназначение. 

 
Фиг. 1 Основен прозорец на NetSupport 

В основния прозорец са представени елементите на интерфейса на 
продукта: 

• Конфигуриране и контрол; 
• Свързване с ученическите терминали; 
• Поддържане на информация за потребителите; 
• Избор на ученическите терминали, с които ще се работи; 
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• Избор на задачите, които ще се изпълняват; 
• Елементите на ГПИ; 
• Заглавна лента. 

Менюта - серия от падащи менюта, които се използват за достъп до 
различни инструменти и помощни пограми за конфигурация. Например - за 
избор на ученическите терминали, с които да се работи, както и за 
поддържане и организиране на същите в работни групи. 

Инструменти - лентата с инструменти осигурява бърз достъп до най-често 
използваните задачи и инструменти. 

Бърз преглед - тази лента позволява незабавно превключване на 
наблюдавания терминал. 

Уроци - чрез лентата с уроци може да се подготви урок, който да се 
управлява след като вече е започнал. 

Преглед на ученическите терминали може да се извършва в нормален 
режим, режим на монитор, аудио изглед, Q&A изглед, уеб изглед, изглед на 
приложенията, изглед за оценяване, изглед печат, IM изглед, изглед на 
устройствата, изглед на писане и изглед на бялата дъска. 

Интерактивна класна стая 
Основният интерфейс се осъществява чрез Контролния прозорец и по-

конкретно 
• Конфигуриране на контрола (т.е. учителския профил); 
• Свързване на ученическите работни станции; 
• Поддържане на информация за потребителите/клиентите; 
• Избиране на ученическите работни станции; 
• Избиране на задачите, които ще се изпълняват; 
• Избиране на режимите на работа – споделяне, контрол, 

показване. 
Контрол 
Чрез лентата си с инструменти NetSupport предоставя на учителя 

информация за текущия урок. Преподавателят може да изключи звука на 
всички ученици, да добавя бележки към ученическия дневник, да сканира, да 
провежда чат, да изпраща съобщения, обяви, да показва, заключва/отключва 
ученическите профили, да блокира достъпа до Интернет. 

Една от най-използваните форми на контрол е Преглед на ученическите 
екрани.Това може да се осъществява в три режима: 

Режим на споделяне – екранът на ученика се появява на екрана на 
учителя и при това той може да работи с клавиатурата и мишката 
равноправно. 
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Режим на наблюдение – в този случай учителят не може да въздейства 
чрез клавиатурата и мишката. 

Режим на контрол – учителят може да въздейства чрез клавиатурата и 
мишката. Това има смисъл в хода на урока, когато се използва черната дъска 
и трябва да се привлече вниманието на учениците. 

Екраните на учениците могат да се наблюдават поединично или по 
няколко, може да се сканират автоматично и т.н.  

NetSupport разрешава на учителя да следи и съответно да изключва 
достъпа до сайтове, ползването на слушалки, звук, микрофон, клавиатура 
(може да се въвеждат думи за следене и сигнализиране). 

Модулът за уеб контрол е полезен, но има несъвършенства и не винаги е 
ефективен. Поради тази причина се предпочита наблюдението на 
ученическите екрани и своевременното затваряне на сайтовете, които нямат 
отношение към урока. Ефектът е много добър, учениците се приучават да не 
повтарят това. 

Модулът за контрол на приложенията дава на учителя възможност да се 
наблюдават приложенията, използвани от ученика и по преценка да ги затвори 
или забрани достъпа до тях. Може да се направи списък на одобрени и списък 
на ограничени приложения.  

Планиране и ход на урока 
NetSupport дава възможност на учителя предварително да планира своя 

урок като избере структурата на урока чрез набор от задачи с определена 
продължителност. Например в плана може да се вгради стартиране на тест, 
изпращане/събиране на работи, сканиране, показване и т.н. 

 
Фиг. 2.  Диалогов прозорец на план на час 
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Учителят трябва да избере желаната задача от списъка с възможните 
елементи, показани в левия прозорец. Когато планът се активира, се появява 
лентата на хода му и учителят може да следи непрекъснато хода на урока. 
Планът може да се съхрани за по-нататъшно ползване, да бъде редактиран и 
пр.  

Функцията Показване позволява на учителя да акцентира върху ключови 
моменти в урока като покаже информацията от екрана си на екрана на 
конкретен ученик или група от ученици. Това може да бъде определен 
документ, аудио файл, видеофайл или приложение, които се изпълняват в 
момента на показване. Има опция за избор на ученик, който да стане Лидер на 
показването и да го продължи. Сесията на показване може да се запише и 
съхрани и да се използва в друг момент, което е голямо облекчение за учител, 
който има една и съща тема в различни дни от седмицата и в различни 
паралелки. Има възможност да бъде показан екранът на някой избран ученик 
на останалите. Това е особено полезно, когато искаме да оценим положително 
работата на ученик и да я покажем на останала част от класа като пример за 
добра работа. В такива и подобни случаи учителят има възможност да дава 
награда, но може и да отнема награда в противен случай.  

Интерактивната бяла дъска е мощен инструмент, който дава възможност 
на учителя да увлече учениците в процеса на учене като използва 
инструментите за анотация, докато всеки ученик я наблюдава на екрана си. 
Учителят може да определи ученик, който да стане лидер на бялата дъска и 
като такъв той също може да анотира. Лидерството може да се превключва и 
на други ученици и по този начин учителят може да направи по-вълнуващо и 
въздействащо усвояването на конкретно учебно съдържание. Така може да се 
получи колективно изработено становище или  документ.  

NetSupport позволява да се провежда чат с учениците. Учителят може да 
използва тази опция като въведе тема на чата, по която учениците да изказват 
мнение. Това дори може да се използва и за проверка на знанията в по-
занимателна форма. Много е полезна възможността съдържанието на чат- 
сесията да се добавя към ученическия дневник. 

Ходът на урока може да стане занимателен и като се използва опцията за 
изпращане на бързи съобщения до избрани ученици. Има възможност за 
изпращане на  до четири предварително запаметени съобщения, придружени 
от звук и икона. Тези съобщения могат да са коригиращи, предупредителни и  
др. От креативността на преподавателя зависи как да използва тази 
възможност. 

Опцията за копиране, прехвърляне, преместване и разпространение 
на файлове е единствената възможност за учителя да извършва тези 
функции, без да обикаля компютрите на учениците с флашка в ръка. За 
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кабинетите с реализиран сървър с терминални станции има и друга 
възможност - споделените ресурси.  

Работа с групи 
NetSupport предоставя на учителя функции за групиране, за да 

организира и управлява различни групи от ученици. В групите се използва: 
• Показване; 
• Файл за разпределение; 
• Сканиране; 
• Изпълнение; 
• Съобщение; 
• Заключване/Отключване; 
• Поддръжка на мултимедия; 
• Изпращане/Събиране на работи; 
• Чат. 

Ученическите групи могат да се избират на случаен принцип или нарочно. 
Могат да се определят лидери на групите, да се променят членовете и 
лидерите в хода на урока. 

Тази опция позволява както индивидуална работа, така и формиране на 
умения за екипна дейност.  

Членовете на една група могат да си обменят информация под различна 
форма – съобщения, рисунки, изображения, споделени файлове, групов чат. В 
чата учителят може да задава различни теми и да наблюдава обсъждането. 
Ходът на чата може да се съхрани в ученическия дневник. 

Такъв обмен извън Classroom Manager в двата кабинета не е възможен. 
Учениците имат достъп до материалите си само на съответния компютър. 
Учителят също няма никакъв достъп до техните материали, нито пък може да 
извършва какъвто и да е обмен с тях дистанционно. Този проблем е 
преодолян в другите два кабинета чрез създаденото виртуално устройство за 
споделяне Share. 

Проверка и оценка 
По отношение проверката и оценката на знанията и уменията на учениците 

NetSupport дава голям избор на форми. Учителят има на разположение: 
Инструмент за изследване на учениците, който позволява получаване 

на незабавна обратна връзка от учениците по време или в края на сесия. 
Учителят може да изпрати на избрани ученици въпрос с избор от 
предварително зададени отговори. Отговорите се обобщават, като се показва 
общ процент верни отговори за всеки ученик поотделно. Резултатите се 
визуализират като кръгова диаграма и се запазват в .CSV файл. Те могат да 
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бъдат отпечатани, за да се даде възможност на класа да провери напредъка 
си в усвояването на учебния материал. Много полезна е опцията за 
съхраняване на предварително подготвени списъци с изследвания. Те могат 
да се управляват, като се добавят или изтриват въпроси, избиране на 
категория или редактиране на съществуващи въпроси. 

Модулът за въпроси и отговори е инструмент за сътрудничество, който 
дава възможност на учителя да акцентира върху ключови моменти в темата на 
урока. Така незабавно може да се прецени разбирането на материала. 
Въпросите могат да се задават устно и целият процес да протече като при 
състезание или викторина. Въпросите са с пет типа отговори. Позволява се 
екипна работа между учениците и развиване на състезателен дух. Има 
възможност за раздаване на награди за бърз и точен отговор. Този модул 
предоставя и други способи за контрол и управление на процеса на въпроси и 
отговори, които правят занимателен учебния процес. 

Модулът за тестване е изключително мощен инструмент, който дава 
много ресурси на учителя за съставяне и провеждане на тестово изпитване.  

 
Фиг. 3.  Дизайнер на въпросите 

Дизайнерът на тестове има предназначение да подпомага тяхното 
създаване. Той предлага избор измежду осем типа въпроси(в зависимост от 
начина на отговор) – избор от много възможности, придърпване и пускане на 
текст, придърпване и пускане на изображение, списък, етикетиране на 
изображение, вярно/невярно, множествено вярно/невярно, ред на точките. 
Дизайнерът предоставя добавяне на допълнителни ресурси към въпросите 
под формата на снимки, аудио или видео файлове, които учениците 
разглеждат или слушат преди да отговорят. Така се създават изключително 
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интересни тестове. Въпросите могат да се редактират, добавят, изтриват. При 
съставянето им учителят залага степента на трудност на въпроса, точките и 
процента, които съответстват на оценяването.  

Оценката на изпита се получава след приключването му като подробна 
разбивка. Стартирането на теста става от Тестовата конзола. През време на 
теста учителят наблюдава в диалогов прозорец хода на работата на 
учениците, като вижда индивидуалния им напредък. След приключване на 
теста може да се видят резултатите на отделния ученик и на класа, да се 
изпратят в дневника на ученика, да се разпечатат и съхранят. Изключително 
полезно е, че ученикът веднага може да се запознае с грешните си отговори, 
но и да види верните. Т.е. този модул може да се използва не само за оценка, 
но и като самоучител. 

Проблеми и решения 
Това са някои от най-важните, най-използвани и полезни възможности на 

NetSupport. Наред с положителните страни на системата съществуват и някои 
неудобства и проблеми при работата с нея. 

В първите два кабинета, в които решението е с Classroom Manager 
учителите определят следните силни и слаби страни: 

Положителни страни Недостатъци 
Лесен и ефективен контрол на 
работата на учениците 

Блокираните сайтове невинаги остават 
такива във времето 

Възможност да се оставят 
съобщения на отделни ученици 

При блокиране на един сайт като 
нежалан ефект се блокират и други 

Ограничаване(контрол) 
включването на външни носители 

Трудно събиране на файлове от 
работните станции 

Възможност за блокиране на 
различни функции и достъп 

Ефектите в Power Point затрудняват 
използването на мрежата 

Използване на интерактивна бяла 
дъска 

Няма Интернет- няма мрежа 

 Без Classroom Manager учителският 
компютър няма връзка с ученическите 
компютри 

В другите два кабинета ситуацията е по-различна в посока на повече 
проблеми. Решението със сървър и клиенти-терминали и виртуални машини 
не може да осигури добра функционалност. Например аудио и видео файлове 
се възпроизвеждат трудно, бавно и с много ниско качество. Големи са 
трудностите при използването на Google SketchUp(3D) и др. софтуерни 
системи. Някои от функциите не работят - при режим на показване на 
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презентация, ефектите и свързаните видеофайлове не се отварят, не е 
нормална смяната на слайдовете. 

За избягване на тези затруднения е създадено Share виртуално 
устройство. Идеята беше използвана изключително успешно в организацията 
на компютърните кабинети преди подмяната на техниката. Всъщност 
учителският компютър изпълняваше ролята на файлов сървър чрез 
предоставянето на памет като споделен ресурс. По този начин без 
необходимост от Интернет учителят има постоянен контрол и управление чрез 
достъп до  работите на учениците. 

След като се установиха недотатъците и проблемите при работата на 
NetSupport в среда на сървър с терминали и виртуални машини, се приложи 
вече изпитаната система с използване на споделен ресурс. На сървъра се 
създаде споделено пространство в паметта. С други думи това устройство е 
виртуално. Използването му изключително облекчава работата на учителя и 
компенсира недостатъците или по-скоро неудобствата при работата с 
NetSupport в среда на сървър – терминали. 

 
Фиг.4. Share устройство 

Както е видно от Фиг. 4 и Фиг. 5 учителят по всяко време има достъп и 
контрол върху материалите на учениците. Друг положителен ефект е, че 
учениците имат достъп до материалите си от всеки терминал. Освен това те 
могат да обменят информация и да работят в група. 

За всеки терминал е създадена папка, в която ученикът ползва собствена. 
По този начин учениците се приучват на умения при съхраняване на 
материалите. В READ се зареждат много бързо и лесно всички необходими 
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учебни материали. Част от тях заместват учебниците и са на разположение на 
учениците като учебни материали и ръководства в училище и в дома. 

 
Фиг. 5. Организация на папката на терминал 

Заключение 
В усилията си да прилагаме Националната стратегия за въвеждане и 

ефективно използване на съвременните информационни технологии в 
училище важно условие е тяхното адекватно прилагане да се съобразява с 
конкретните условия на учебния процес. Стремежът ни е чрез по-обхватното 
им приложение да стимулираме мотивацията за учене и активизиране на 
ученическото участие в учебния процес като негови субекти. Така се 
подобряват уменията им да учат самостоятелно, като развиват своята 
креативност. 

Процесът на оборудване на компютърни кабинети със съвременни 
апаратни и програмни системи продължава. Нашият опит подсказва, че това 
трябва да става след добър анализ. Добро решение е ползването на компютри 
със споделени ресурси и специализиран софтуер за контрол и управление на 
учебната среда. 

Използването на NetSupport и Classroom Manager помогна да се 
формулират и редица проблеми: 

• Кабинетите са недостатъчни за използването и по други учебни 
дисциплини; 

• Недостатъчни са знанията и уменията за работа с ИКТ; 
• Много учители не ползват английски език; 
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• Необходимо е професионално обучение за работа със 
специализирания софтуер; 

• Подготовката на материалите, на плана на урока и т.н. изискват 
много време. 

Справянето с тези проблеми е задължително за учителите и техните 
ръководители, за да отговорят на предизвикателствата, поставени пред 
образованието в информационното общество. 
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MANAGEMENT OF THE SCHOOL ENVIRONMENT WITH AN APPLICATION 

OF SPECIALIZED SOFTWARE 
Abstract: The management of the school environment has different aspects: technical, 
informational, methodological and technological. Information technologies offer different 
Control and Management Systems  (CMS), enabling the teacher to increase the effectiveness 
of the learning process through more sensibly organized and conducted classroom activities. 
I share my observations from dealing with NetSupport and Classroom Manager through a 
different organization of the technical еquipmentand additional usage of the capabilities of the 
OS (operating system). In the school there are classrooms withdifferentеquipment, a different 
configuration and options, and with different monitoring and controlsystem (MCS), which 
gives the possibility of making a comparisonof the effect of their usage. 
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РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

VIII – XII КЛАС 

Марина Петрова 

Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив 
petrovamarina@abv.bg 

Резюме. Съвременният образователен процес поставя нови изисквания пред 
участниците в него - учителите и учениците. Набавянето на информация от 
глобалната мрежа; честата замяна на хартията и химикалката с различни 
електронни носители; стремежът за бърза и адекватна реакция чрез 
възможностите на цифровизацията изискват развиването, притежаването и 
прилагането на дигитални компетентности както у обучаемите, така и у 
обучителите им – такива са изискванията на информационното общество, към 
което се стреми Европа и в частност България. Ето защо пред преподавателите 
във всички изучавани в училище дисциплини стои предизвикателството 
своевременно да придобиват компетентности за използване на новите технологии 
и независимо от особеностите на своята предметна област да обучават 
аудиторията си за работа с тях. 

Ключови думи: PowerPoint, Prezi, Envizion, облачни технологии, електронно 
портфолио, електронна поща 

Динамиката на съвременния свят поставя постоянни предизвикателства и 
пред учителската професия, изискващи овладяването и прилагането на все 
по-нови компетентности за работа с ИКТ. Днес, независимо кой е предметът 
(включително физическо възпитание и спорт), няма как да протича 
образователен процес, ако в него не участват активно новите електронни 
технологии. Те могат на пръв поглед да са незабележим инструмент за 
постигане на целите и задачите на конкретния урок, но могат да са и основен 
дидактически източник на информация и/или средство за усвояването й. 

След десетгодишната си практика като преподавател по български език и 
литература в професионална гимназия със засилено изучаване на специални 
предмети, свързани с компютърната техника и технологии, съм напълно 
убедена, че ако ние – съвременните учители, не използваме възможностите 
на новите високоскоростни продукти и не ги употребяваме като инструмент в 
образователния процес, съвсем скоро ще се стигне до момента, в който 
учител и ученик ще говорят на различни езици, нещо повече - ще имат 
различни картини за света. 
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Още в края на първото десетилетие от настъпването на демократичните 
промени в България се приема „Стратегия за развитие на информационното 
общество в Република България”, в която се представят същността, 
особеностите и характеристиките, принципите, целите и приоритетите, 
средствата и отговорностите за осъществяване на прехода към 
информационно общество (ИО) [7]. С приемането й в Европейския съюз (ЕС) 
България автоматично подписва спогодбите, програмите, стратегиите и т.н., 
валидни за всички членове на съюза. През май 2010 г. за ЕС стартира 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа. Рестартиране на 
европейската икономика”, която има за цел да стимулира европейската 
икономика чрез постигане на устойчиви икономически и социални ползи от 
цифров единен пазар. Програмата представя още проблемите, свързани със: 
информационното общество; употребата на интернет; цифровизацията и 
ползите от компетентностите за работа с високоскоростните технологии (бързо 
намиране на работа, успешна кариера и израстване, добър и пълноценен 
живот и др.). „Въпреки че 250 милиона европейци сърфират в интернет всеки 
ден, все още има милиони европейски граждани, които никога не са 
използвали интернет. Хората с увреждания се сблъскват с особени трудности 
при използването на новото електронно съдържание и услуги. Тъй като все 
повече ежедневни задачи се извършват онлайн, всеки се нуждае от 
определени цифрови умения, за да участва пълноценно в обществения живот. 
Цифровата икономика предоставя възможности — ако гражданите са готови 
да се възползват от тях. Очаква се броят на работните места, за които са 
необходими умения в областта на информационните и комуникационните 
технологии, да нарасне с 16 милиона до 2020 г. До 2015 г. за 90 % от 
работните места ще са необходими основни компютърни умения.” [6] 

Според „Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж” и частта „Интелигентен растеж — икономика, основаваща се на 
знания и иновации” интелигентният растеж означава „да подобрим знанията и 
иновациите като водещи фактори за нашия бъдещ растеж. Това изисква да 
подобрим качеството на нашето образование, да подобрим нашите 
постижения в областта на научните изследвания, да насърчим 
разпространението на иновациите и знанията в рамките на Съюза, като 
използваме в максимална степен информационните и комуникационните 
технологии и гарантираме превръщането на иновативните идеи в нови 
продукти и услуги, които създават растеж, качествени работни места и помагат 
за разрешаването на европейските и световните предизвикателства пред 
обществото. Но за да постигнем успех, тези усилия трябва да бъдат съчетани 
с предприемачество и финансови ресурси и да бъдат фокусирани върху 
нуждите на клиентите и пазарните възможности.(…) Действията в рамките на 
този приоритет ще активизират иновационния капацитет на Европа, като 
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подобрят резултатите в образованието и качеството и резултатите на 
учебните заведения, и като се възползват от икономическите и социалните 
ползи на цифровото общество. Тези политики трябва да бъдат осъществени 
на регионално, национално и европейско равнище.” [4]. 

От друга страна, „Национална стратегия България 2020” във връзка с 
информационните и комуникационните технологии констатира че: 
„Изграждането на по-добра инфраструктура в областта на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) е ключов фактор за социалното и 
икономическото развитие на страната. Това допринася за повишаването на 
конкурентоспособността на бизнеса и за разкриването на нови перспективи 
както в организацията на работата, така и в създаването на нови и по-
привлекателни работни места.” [5]. 

Посочените документи представят приоритетите и перспективите пред 
гражданите на ЕС и в този смисъл задават посоката на развитие и в 
българската образователна система, която непременно трябва да се съобрази 
с изискванията на времето. Факт е, че е-поколението вече налага нови 
образователни стратегии (методи, похвати и форми на работа) и това е 
съвсем естествено. Независимо че българското училище изостава по 
отношение на материалната база спрямо училищата в икономически 
стабилните европейски държави, нашите деца също като връстниците си по 
света израстват с айфон/таблет/компютър или друга техника и технология в 
ръце. Книгата като материален носител на информация категорично отстъпи 
пред светещия екран, мишката, тъчскрийна, бързия бутон и т.н., които дават 
много повече възможности за избор и съкращават времето за търсене и 
намиране на нужната информация. Допълнителните преимущества – 
онагледяване, озвучаване и движение на наблюдаваните обекти са още по-
примамливи и много по-интересни на ученическата аудитория. Притесненията 
на обществото, че днес децата не четат книги и че заради това няма да 
получат качествено образование и съответно подготовка за живота и 
реализацията си, по наше мнение звучат неоснователно и пресилено. Така 
или иначе, във века на високоскоростните технологии ние не можем да 
очакваме нито засилен интерес, нито целенасочено и задълбочено проучване 
на конкретни казуси, проблеми и т.н. от страна на съвременния ученик, ако не 
включим това, което той харесва, разпознава и използва в своето ежедневие, 
за да постигнем крайната си цел - да създадем можещи, знаещи, готови за 
предизвикателствата на живота интелигентни личности. 

Така новото време изисква от преподавателите в училище непрекъснатото 
овладяване на компетентности за прилагане на високоскоростните технологии 
в образователния процес, още повече, че трансферът на знания, умения и 
компетентности от/между различни области на науката съвсем не е новост за 
образователната парадигма. В този смисъл трансверсалните компетентности, 
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представляващи „метакомпетентности за дейностна автономност, 
комуникативност, обработка на информация, организация и контрол на 
изследователско-приложна дейност [3]” би следвало да се превърнат в 
приоритет на съвременното образование, а те от своя страна предполагат 
(задължават) познаването, владеенето и прилагането на разнообразни 
дигитални умения (по-подробно вж:[8]) и от страна на преподаващия и от 
страна на обучавания. Факт е, че едно от най-престижните международни 
изследвания – Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), 
въведена и утвърдена от Центъра за контрол и оценка на качеството на 
училищното образование (ЦКОКУО), през учебната 2014/2015 година ще се 
проведе в изцяло електронен формат посредством компютърно базиран тест и 
платформа, разпространявана чрез USB устройство (по-подробно вж:[1]). С 
електронен онлайн тест завършва и националното състезание „Цветна 
олимпиада” (срв:[10]). Това на практика означава, че учениците трябва да 
притежават компетентности за работа с електронни тестове по различните 
предмети. 

След всичко казано дотук, може да се заключи, че включването на ИКТ в 
образователния процес, и то по всеки изучаван в училище предмет, е 
наложително, в противен случай учениците ни няма да могат да се справят с 
предизвикателствата на своето време. 

Що се отнася до предмета български език и литература (БЕЛ) на пръв 
поглед използването на дигитални компетентности изглежда малко 
несериозно, тъй като усвояването на езика непременно изисква писане, а 
усвояването на учебното съдържание по литература непременно изисква 
четене. Тези две умения обаче днес вече не се ограничават до химикалката и 
хартията – те могат да се развият и чрез клавиатурата и електронния носител 
на информация – по-важно е да бъдат постигнати в максимална степен в 
процеса на образоване. Ето защо въвеждането на компютъра/смартфона/ 
таблета и на работата с/в интернет в часовете по БЕЛ вече е наложително. 
Разбира се, това предполага преподавателят да разпознава устройствата, 
софтуерните продукти и сайтовете с достоверна информация, за да може да 
направлява процеса в посока придобиване на знания и умения, свързани с 
конкретното учебно съдържание. Тоест съвременният преподавател трябва 
непременно да набавя и доразвива знанията и уменията си за работа с ИКТ. 

За включването на възможностите на PowerPoint и Prezi в различните 
предметни области в училище вече е говорено и изписано много, но 
програмите могат да се използват не само като инструмент за илюстрация от 
страна на учителя, а и като възможност за учене чрез правене. Създаването 
на компютърни презентации от самите ученици обаче изисква предварителна 
подготовка от страна на учителя, който трябва да зададе под формата на 
списък със задачи конкретните параметри и да определи екипа, който ще 
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изработва презентацията (брой слайдове за всеки член на екипа, информация 
за индивидуалния продукт на всеки от членовете, източници на информация, 
време за изработване на презентацията, уеднаквяване на шрифтове и 
фонове, създаване на общи слайдове, време за устна индивидуална и екипна 
защита). Без конкретизация и детайлизиране не може да се очаква добър 
ученически продукт, а и ориентирането подпомага търсенето и извличането на 
правилната информация сред огромното количество такава в интернет (по-
подробно представяне на списъците със задачите вж: [2]). 

Създаването на презентации с PowerPoint и Prezi формира и развива у 
учениците умения: 

• да търсят информация в различни сайтове, съобразно конкретната 
задача 

• да анализират получената информация от електронен носител 
• да подбират и извличат нужната информация от електронен носител 
• да прилагат извлечената информация от електронен носител в свой 

електронен продукт 
• да проявят творчество при създаването и защитата на свой 

електронен продукт 
• да проявят и развият дизайнерски умения при изготвянето на свой 

електронен продукт 
• да придобият и развият умения за редактиране на свои текстове в 

електронен формат и др. 
Работата в екип за изготвяне на презентации с PowerPoint и Prezi формира 

и развива у учениците умения за: 
• толерантност 
• разбирателство 
• уважение 
• добронамереност 
• сътрудничество 
• взаимопомощ и др. 
Защитата на презентации, изготвени чрез PowerPoint и Prezi, пред 

аудитория формира и развива у учениците умения за: 
• речева защита на свой продукт пред аудитория 
• овладяване на езика на тялото 
• формиране на култура по отношение на етикета (облекло, език и 

стил), свързан с обществени дейности и др. 
Ето как съвременните електронни продукти могат да бъдат изключително 

полезни, от една страна, в подготовката на учениците по БЕЛ, а от друга, 
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подготовката на учениците по БЕЛ да развие дигиталните им умения, 
съобразно изискванията на информационното общество. 

Друг успешно работещ електронен продукт/инструмент в часовете по БЕЛ 
в горен курс (VIII – XII клас) е софтуерната система Envizion, чието прилагане, 
съобразно тенденциите, вероятно ще се превърне в необходимост в 
обозримото бъдеще. Вече беше уточнено, че изследването PIZA 2014/2015 ще 
е в електронен формат, което означава, че учениците трябва да са привикнали 
към решаването на тестове с мишки и клавиатури, както и с разположения във 
вертикала светещ екран на компютъра. Разбира се, младото е-поколение има 
умения да сърфира в мрежата и да играе компютърни игри, но решаването на 
тестове изисква различна концентрация, като тук от голямо значение е и 
времето за изпълнение на задачата. Ето защо прилагането на Envizion в 
часовете по БЕЛ е желателно. Чрез програмата се дава възможност на 
учениците да: 

• развият умения да решават тестови задачи в електронен формат 
• развият умения да посочват верния според тях отговор в рамките на 

определено време 
• развият умения да работят с електронна клавиатура на кирилица 
• развият умения за работа в екип (много мишки един компютър 

изисква толерантност, експедитивност, коректност при използване, 
защото всяка мишка зависи от останалите). 

Envizion е полезна и за преподавателите, тъй като анализът на 
резултатите при употребата на програмата като инструмент за провеждане на 
контрол, т.е. като тест, се извършва в момента на приключване на теста. 
Програмата представя коректно резултатите в %-ти, като едновременно с това 
носи информация за най-трудни и най-лесни въпроси общо и индивидуално за 
всеки от участниците в теста. Така времето от страна на преподавателя за 
проверка, оценка и анализ на получените резултати се спестява, не се 
унищожава хартия, данните се съхраняват веднага под формата на таблица за 
всяка група/клас. Когато в практиката на преподавателя е включено като 
инструмент за оценка и самооценка портфолио по предмета, то посредством 
облачните технологии Envizion дава възможност портфолиото да е в 
електронен формат. Така програмата може да разшири формирането и 
развитието на дигитални компетентности у учениците като: 

• умения за работа с облачна технология 
• умения за събиране, подреждане и архивиране на информация на 

електронен носител 
• умения за редактиране на информация от електронен носител 
• умения за създаване на лично електронно портфолио 
• умения за самооценка на лични слабости и постижения 
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• умения за употреба на възможностите на електронното портфолио и 
др. 

Не на последно място, трябва да се подчертае, че съвременният 
преподавател не може да управлява и изпълнява своевременно работните си 
задачи без електронната си поща. Възможностите на е-пощата за 
моментално прехвърляне на информация, и то в големи обеми, без оглед на 
разстоянията я правят един от основните инструменти в процеса на обучение 
в училище, защото тя е съвременното средство за кореспонденция между 
институции – учители; директори – учители; учители – учители; учители – 
ученици; ученици – ученици и в този смисъл днес тя е незаменима. 

Динамиката на съвременния свят и непрекъснатото обновяване и 
създаване на нови електронни продукти, изискващи придобиване на все 
повече нови компетентности за употреба на тези продукти, са 
предизвикателство за всички съвременници, но като че отговорността пред 
преподавателите в училище е най-голяма. Без да звучи субективно, това 
твърдение намира своите основания в хоризонтите на XXI век, в който без 
дигитални умения човекът не би могъл да се реализира възможно най-
успешно в живота. Ето защо, пред преподавателите по всички изучавани в 
училище предмети стои нелеката задача да са винаги в „крак” с иновациите и 
своевременно да ги внедряват в образователния процес, за да са адекватни 
на изискванията и предизвикателствата на своя век, за да изпълняват най-
важната цел на своя труд – да създават знаещи, можещи и успешни бъдещи 
творци на света. 
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DIGITAL COMPETENCES DEVELOPMENT IN BULGARIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE EDUCATION YEAR VIII - XII 

Marina Petrova 

Vocational school of Electrical Engineering and Electronics – Plovdiv  
Abstract: Contemporary educational process presents new demands to its participants – 
teachers and students. Gathering information from the global network; the frequent 
replacement of pen and paper with different electronic means; aspiration for fast and 
adequate reaction by digitalization possibilities require acquiring, having, applying and 
developing digital competences both in students and their educators - these are the demands 
of the information society, which Europe and in particular Bulgaria are heading for. That’s why 
all subjects’ school teachers are facing the challenge of fast acquiring competences of new 
technologies applying and no matter their subject field, teaching their audience to use them. 

Keywords: PowerPoint, Prezi, Envizion, Cloud technologies, electronic portfolio 
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СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ СЪС SCRATCH 

Ивайло Старибратов, Цветана Димитрова 

ОМГ „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив 
ivostar@abv.bg, tsetsi.dimitrova.2010@gmail.com 

Резюме: Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава 
интереса на учениците към часовете по информатика и информационни 
технологии, активизира участието им в самия обучителен процес. Ефективността 
на обучението зависи от много фактори, един от които е ангажираността на 
ученика в свързани с обучението действия. 

Образователните игри стимулират трайното усвояване на знания, умения и 
компетентности, като го правят по-привлекателно. Създаването им поставя 
ученика в активна позиция, разгръща интелектуалния му потенциал и от 
потребител го превръща в творец. 

Представени са разработки на игри, които са апробирани сред учениците. Начина 
на подредба и самите игри са авторски. 

Ключови думи: графично програмен език, интерактивни методи, образователен, 
занимателен, игра 

Увод  
С помощта на графично-програмния език Scratch могат да се създадат 

интерактивни истории, игри, анимации, музика, изкуство и презентации. Той 
предоставя пълен набор от мултимедийни инструменти, с които се създават 
различни програмни продукти. (Старибратов, 2014).  

Според (Момчева, 2012) това е забавния начин за навлизане в света на 
програмирането. От няколко години в България този език се използва за 
придобиване на основни знания и умения по програмиране, благодарение на 
готовите блокове с команди, с които разполага този език.  

В много отношения, Scratch насърчава уменията за решаване на 
проблеми, което е важно във всички области на живота, а не само за 
програмирането. Тази среда предоставя незабавна обратна връзка, което 
позволява бърза и лесна проверка на логиката. Благодарение на визуалната 
структура лесно се проследява работата на създадените програми и се 
усъвършенства начина на мислене. По същество, Scratch прави идеите на 
компютърните науки достъпни. Това прави ученето мотивиращо и 
насърчаващо, което води до самообучение чрез изследвания и открития. 

Думата „образователен“ означава който съдейства за обучението, служи за 
образование (тълковен речник). Scratch освен, че е образователна програма, 
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той се явява и средство за създаване на игри с образователна цел. Друга 
дума, която характеризира този език е занимателен - който увлича, интригува, 
забавлява (тълковен речник). 

С образователните игри, създадени със Scratch може да се изучава 
учебното съдържание по различни учебни предмети (предимно в началните 
класове). Занимателната игра все повече намира място в учебните ситуации в 
съвременния урок. Така процесът на учене придобива черти на активна и 
съзнателна личностна функция на обучаваните.  

Занимателната игра е ценна с функциите си да мотивира и да създава 
емоционалност и настроение. Тя изисква бързина, съобразителност, 
активизиращо логическо мислене и своеобразен начин на решаване и 
представяне на резултата (Дечев, 2009). 

Изложение 
Направеното изследване е с група ученици от седми клас на Образцова 

математическа гимназия „Акад. К. Попов” – Пловдив и група третокласници от 
пловдивските училища през учебните 2013/2014 и 2014/2015 години. 

Учениците в трети клас все още трудно работят с клавиатура. Много по-
лесно те се справят с мишка. На тази възраст все още нямат изграден 
понятиен апарат, характерен за компютърните науки. Това са само някои от 
причините работата с тях да започне на платформа CODE (http://code.org) и 
след това да премине на Scratch. Платформата CODE изисква създаване на 
профил. Като учител има възможност да се създаде курс и да се добавят 
ученици в него. Може да се избере този, който е подходящ за възрастта на 
учениците, които ще се обучават. CODE предоставя начални курсове за 
ученици, които още не могат да четат и за такива, които могат. 

Учителят (обучаващият) създава ученически акаунти, управлява и следи 
за прогреса на учениците си. Курс 1 е съставен от 18 етапа. Обучаваните се 
научават да плъзгат и пускат блокчета, да използват последователно команди, 
да отстраняват грешки, запознават се с понятието алгоритъм, изпълняват 
различни последователности, разпознават фигури, осъществяват повтарящи 
се последователности (цикли).  

Фигура 1. Програмиране за деца 
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Този курс обикновено продължава 15 учебни седмици по 2 часа седмично. 
След провеждането и успешното му завършване много лесно се преминава 
към Scratch. След движение на героя, смяна на костюми, смяна на цветове, 
героят говори, озвучаване на проектите и т.н. третокласниците започват да 
създават игри, в които използват променливи. Първата игра, която успешно 
създадоха е пресмятане на резултата от четирите аритметични действия с 
въведени от потребителя две числа. 

Седмокласниците работят вече втора учебна година на Scratch, като през 
първата година създаваха проекти по зададена тема, а през втората се 
съсредоточиха върху създаването на образователни игри. При създаването на 
последните основно се използват променливи и синхронизиране на 
съобщения. 

Представени са идеи и са дадени насоки за практическо създаване на 
следните образователни игри с помощта на графично програмния език 
Scratch: 

• Аз мога да смятам; 
• Тест; 
• Пъзел; 
• Гатанки; 
• Множества (познай излишния елемент); 
• Създаване на анимация по известни басни и приказки 
Създадените от учениците образователни игри може да видите на 

http://www.b-coders.com/. 

1. Създаване на игра „Аз мога да смятам“ 
Използват се първите четири команди на панела operators и две 

променливи, в които се съхраняват стойностите на въведените от потребителя 
числа. 

Блок(команда) Значение 

 
Операция събиране 

 
Операция изваждане 

 
Операция умножение 

 
Операция деление 

 

Фигура 2. Значение на блоковете за аритметични действия 
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Създайте две променливи с имена а и b (фигура 3, вляво). За да 
пресметнете сумата на числата а и b е необходимо в частта скрипт на главния 
герой да добавите блока от команди вдясно на фигура 3. 

 

Фигура 3. Създаване на променливи и скрипт 
 

За играта е необходим един герой. Може да го направите по-атрактивен 
като създадете втори костюм и го заредите преди да изведете резултата. 

2. Създаване на тест 
Всеки знае какво е тест. Този не се различава от познатите ви досега. 

Необходимо е да отговорите вярно на всеки следващ въпрос. Ако отговорите 
правилно продължавате със следващия въпрос. Ако сгрешите, главният герой 
ви дава възможност да опитате отново. 

За да създадете тест на Scratch са необходими следните последователни 
действия. Първо си изберете подходящ фон за сцената. След това изберете 
герой, като го направите по-атрактивен с командите от фигура 4. Добавете 
звук за малко настроение. 

 

 

Фигура 4. Трептене на главния герой и добавяне на звук 
 

С командите  и  осъществявате 
връзка с потребителя. Командата broadcast се използва, за да изпрати 
съобщение. Получателят ще започне действията си, когато получи това 
съобщение, посредством командата when I receive. 
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Как се създава съобщение? От падащото меню на блока broadcast 
изберете „ново…“, както е показано на фигура 5. Тогава ще се появи диалогов 
прозорец, в който трябва да запишете името на съобщението. След това в 
блока when I receive изберете името на съобщението, което сте дефинирали. 

 

Фигура 5. Синхронизиране на съобщения 
 

Всички команди се сглобяват в раздел скрипт на главния герой. 

В блок „винаги“, с помощта на 
блока „ако“ се контролира верността 
на отговора. 

Този блок копирайте колкото пъти 
ви е необходимо, като променяте 
имената на съобщенията, въпросите 
и правилния отговор. При тест с 5 
въпроса са необходими един 
начален (скрипта на горния ред на 
таблицата) и четири от този блок с 
команди. 

 

Фигура 6. Скрипт за създаване на тест 

3. Създаване на игра „Пъзел“ 
За създаването на тази игра е необходим само един герой – картинката, 

която потребителят ще подрежда. Героят има няколко костюма. Четири с 
инструкции, един с цялата картинка, която трябва да се получи в края на 
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играта, четири – за четирите части на картинката и два за съобщение на 
екрана за победа или загуба на потребителя. Потребителят има право само на 
три грешни опита. Когато сгреши се изпраща съобщение за промяна на 
променливата br с минус 1. Когато опитите свършат се появява костюм „ти 
загуби“, а когато потребителят се е справил преди да свършат опитите му „ти 
спечели“. 

 

Фигура 7. Скриптове за управление на опитите 
 

Първо сглобете линеен скрипт за 
смяна на костюмите, докато стигнете 
до започване на играта. За сглобяване 
на частите използвайте скрипта 
вдясно. Той е за първата част от 
пъзела. Аналогично сглобете и за 
останалите три части.  

За да отрежете правилно четирите 
части от картинката използвайте set 
costume center от Paint редактора. 

 

Фигура 8. Paint Editor 
 

4. Създаване на игра „множества – познай излишния елемент“ 
Игра, която изисква логическо мислене. Потребителят трябва да открие 

връзка между предметите. Един от тях не е свързан с останалите. Именно 
върху него потребителят трябва да кликне с десния бутон на мишката. 
Технологията на създаването на тази игра е същата както при пъзела. 

Необходима е сцена с герои за инструкциите и начало на играта, както и 
четири героя с толкова на брой костюма, колкото са въпросите. 
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Фигура 9. Костюми на сцената и скрипт към нея 
 

 

Фигура 10. Костюми на героя и първоначалния скрипт към него 

5. Създаване на игра „Гатанки“ 
Гатанката е изречение, което изисква чрез посочените характерни 

признаци на някой предмет да се назове самия предмет (тълковен речник). С 
помощта на Scratch може да създадете такава игра с колкото на брой гатанки 
желаете, като потребителят трябва да кликне върху картинката, която мисли, 
че е отговора на гатанката. За идеи може да използвате книгата (Марков, 
2002). В нея ще намерите голямо разнообразие от гатанки и рисунки на герои. 
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Технологично създаването на тази игра се свежда до следните по-важни 
етапа. Първо създайте един герой, чиито костюми ще са текстовете на 
гатанките. Всяка гатанка има три възможни отговора, затова създайте три 
героя, които ще съдържат съответните костюми за всяка една гатанка. За да 
задвижите отговорите в съответната гатанка ви е необходим скрипта от 
фигура 11. 

 

Фигура 11. Костюми на трите героя и скрипт за първия герой 

6. Създаване на анимация по известни басни и приказки 
Трета година учениците работят с голямо желание и успех по темата да 

създадат анимация по известни басня, притча или приказка. Всеки у дома има 
любими детски книжки, които благодарение на Scratch оживяват. Когато 
превръщате една история в анимация е необходимо много въображение и 
търпение. Най-хубавото е, че учениците сами рисуват героите си и представят 
приказката по начин, по който те биха искали да я видят. За създаването на 
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такива анимации е необходимо познаване на възможностите на вградения 
графичен редактор Paint Editor и командите, намиращи се в панелите 
движение, външност и контрол.  

Тази година един от учениците представи проект на тема „Дар от сърце“ на 
националната олимпиада по информатика. Проектът включва анимация по 
приказката, тест и пъзел към нея. Проектът е класиран за национален кръг на 
олимпиадата. 

Тази приказка може да откриете в учебника по български език за трети 
клас. Използването на проекта в учебните часове в началните училища е един 
интерактивен метод за запознаване на учениците със съдържанието на 
приказката, а теста и пъзела към нея ще помогнат на учителя да разбере дали 
учениците са запомнили историята, която се разказва в нея. 

Заключение 
Създаването на образователни игри може да се разглежда като средство 

за стимулиращо и мотивиращо обучение. Създавайки своя продукт учениците 
разкриват интелектуалните си способности, формират програмистки умения, 
активизират процесите си на мислене. В часовете се създава творческа 
атмосфера. Scratch може да се използва като интерактивен метод на 
обучение. Комбинирайки образователните игри учениците могат да създадат 
проекти, с които да участват в национални състезания, турнири или 
олимпиади по информационни технологии. 
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CREATING EDUCATIONAL GAMES WITH SCRATCH 

Ivaylo Staribratov, Tsvetana Dimitrova 

Abstract: The input of contemporary interactive methods of learning, increases student’s 
interest in Informatics and IT and starts their participation in the learning process. The 
effectiveness of the received education depends on many factors, one of which is the pupil’s 
commitment to the received tuition. 

Educational games stimulate permanent acquirement of knowledge, skill and competence, 
which make them more attractive. Their creation puts the student in an active position, 
unfolds his intellectual potential and switches his role from a user – to a creator. 

The following games are in development, and are being probated with students. The layout 
and the games themselves are copyrighted. 

Keywords: graphical programming language, interactive methods, play, educational, 
entertaining 
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА 
ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОМЕТРИЯ 

Бистра Танева  

ОМГ ”Акад. Кирил Попов”, Пловдив, ул. „Чемшир” 11 
taneva.bistra@gmail.com 

Резюме: С настоящата разработка споделяме нашия опит за запознаване на 
петокласниците с динамичните геометрични софтуери (ДГС) GeoGebra и Sam. 
Започнахме със Sam, заради специалната функция „Размяна на крайна & безкрайна 
точки”, вложена в менюто му, която позволява за минимално кратко време от 
произволен четириъгълник да се генерират всички негови видове. Последва 
запознаване с ДГС GeoGebra, като там записахме оператор, с който въвеждаме 
функцията „Размяна на крайна & безкрайна точки”. Поднесохме новия материал в 
креативна среда. Учениците изработиха спортни съоръжения, влагайки в тях 
„универсалния успоредник”. Спестяването на много чертожно време, възможността 
на учениците да експериментират върху чертежите, описвайки всички видове 
четириъгълници или променяйки мястото на наблюдателя, повиши интереса и 
засили творческата им активност. 

Ключови думи:  Динамичен геометричен софтуер Sam, GeoGebra, безкрайна точка, 
„универсален  успоредник”, спортни съоръжения. 

Въведение:  
Динамичните геометрични софтуери се утвърдиха като силно средство 

както в научните изследвания при откриване на инвариантни обекти, така и в 
обучението по геометрия. Те не само спестяват много чертожно време при 
визуализацията, но и създават креативна работна среда, която активизира 
учениците да разширяват знанията си и самостоятелно да творят. Те са моста, 
който свързва информационните технологии с геометрията. 

Настоящата работа представя нашия опит информационните технологии 
да въведат учениците от пети клас в света на динамични геометрични 
софтуери Sam и GeoGebra. Започнахме с ДГС Sam [1, 2], защото той има 
опростен и компактен интерфейс, което го прави лек за усвояване. Той е 
създаден, за да осъвремени и оптимизира обучението по синтетична 
геометрия [3]. Учениците бързо се запознават с инструментите и започват с 
лекота да чертаят. ДГС Sam включва в инструментите си и безкрайна точка, а 
в менюто си специалната функция “Размяна на крайна & безкрайна точки”, 
което силно оптимизира чертожната работа и показва връзката между 
“свързаните фигури” [1], т.е. фигурите, които се получават след прилагане на 
тази функция.  
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1.Въвеждане на понятието безкрайна точка. 

Фигура 1 

Понятието безкрайна точка е 
ново за учениците и не е включено 
в учебното съдържание. За 
неговото въвеждане избрахме 
емпиричен подход. Задаваме 
точките A, B, C, D, E, U∞.   и 
построяваме  правитe b= АB, 
с=AC, p =D U∞, q= E U∞., 
използвайки един и същи 
инструмент – права през две 
точки. 

Съществено е, че в ДГС Sam не съществува различие в изчертаване на 
правите b= АB и p =D U∞. Учениците отбелязват, че правите b и c имат обща 
точка A, а правите p  и q имат обща точка U∞. Така въвеждаме следното 
опростено определение за безкрайна точка: 

Ще казваме, че две прави се пресичат в безкрайна точка, когато те са успоредни. 

Учениците приеха без притеснение новото за тях понятие – безкрайна 
точка, което по-късно те реализираха и в своите чертежи. След като новото 
понятие “безкрайна точка” е възприето, съобщаваме, че познатите точки A, B, 
C, ще наричаме крайни в случаите, когато трябва да подчертаем, че не са 
безкрайни. 

2. Запознаване на учениците с функцията “Размяна на крайна и 
безкрайна точки”  

Насочихме вниманието на учениците върху листа (дърво-диаграма) от 
ляво на чертежа, където всеки начертан обект се появява с кратко описание и 
етикет, както и лист на неговите родители. Изяснихме понятията свободен и 
зависим обект, както и означенията им в дървото-диаграма. 

Учениците извикват от менюто функцията “Размяна на крайна и безкрайна 
точки”, активирайки бутона “Подбрано” [1, 3]. Появява се листа на свободните 

крайни и безкрайни точки, върху 
които може да се приложи 
функцията. С маркиране 
отбелязваме нашия избор и 
след активиране на бутона “OK” 
се получава Фигура 2. С голямо 
удоволствие и лекота учениците 
прилагат функцията “Размяна 
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на крайна и безкрайна точки” и наблюдават как размяната на точките А и U∞  от 
Фигура 1 превръща правите a и b в успоредни, а правите p и q в пресичащи се. 

Учениците са подготвени за следващите построения,  които ще ги потопят 
в изучавания в пети клас геометричен материал. 

3. Построяване на „универсален успоредник” 
Тъй като успоредникът е основна фигура, изучавана в пети клас, 

построенията тръгват не от произволен четириъгълник, а от „универсалния 
успоредник”, въведен в [1]. Разгледа се следната последователност от 
построения, които са описани отляво в листа или дървото на построенията – 
Фигура 3: 
1) свободните точки A, U∞, V∞  2) правите a=A U∞   и  b=A V∞ ;  
3) произволните точки B∈a  и  D∈b;  4) правите c=B V∞   и  d=D U∞ ; 
5) пресечната точка C=c∩d;  6) описание на страните на успоредника; 

 
Фигура 3 

Учениците започнаха да генерират и другите изучавани фигури – 
правоъгълник, ромб, квадрат, трапец, триъгълник, използвайки универсалния 
успоредник и възможностите на динамичния софтуер.  

Децата с голямо желание и лекота приеха информацията за ортоцентър и 
медицентър на триъгълник, понятия които предстои да се изучават по 
математика. Чрез динамичния чертеж те по-бързо проследиха различното 
поведение на ортоцентъра и медицентъра на триъгълника по отношение на 
контура му, в сравнение с използването на различни статични чертежи за 
различните видове триъгълници (остроъгълен, тъпоъгълен и правоъгълен). 

4. Изработване на спортните съоръжения – тенис на маса, тенис на 
корт, волейболно игрище,  боксов ринг и баскетболно пеке , в 
средата на ДГС Sam. 

Активното участие на учениците от 5. клас в часовете, когато се работи с 
ДГС  засили техния интерес и те много задълбочено се включиха в 
поставената задача да направят различните спортни съоръжения, в основата 
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на които е „универсалния успоредник”, използвайки динамичния софтуер Sam. 
Те прилагаха наученото в лично творчество. Ние пренесохме идеите, 
споделени в работа [4], макар и при други начални условия (учениците учат в 
ОМГ ”Акад. Кирил Попов”, Пловдив и са подбрани след участие в конкурс), 
което ни позволи да преследваме и по-високи цели, от тези поставени в [4] 
(запознаване на учениците с два динамични геометрични софтуера, записване 
на оператор за въвеждане на функцията “Размяна на крайна и безкрайна 
точки” и в  GeoGebra). 

 
Фигура 4 а) – волейболно игрище 

Прилагайки размяна на точките V∞  и V, учениците  получиха автоматично 
Фигура 4 б). Движението на точката V създаваше у децата усещането, че те 
обикалят залата.  

    
 Фигура 4 б)  Фигура 4 в) 

Така например Фигура 4 в) дава друг изглед на игрището. Учениците не 
пропускаха да отчитат и замяната на успоредниците с трапеци. Бързо 
учениците преработиха волейболното игрище (Фигура 4 a) в игрище за тенис 
на корт (Фигура 5). 

Достатъчно бе мрежата да се свали до пода и да се свалят антените, 
което. направихме дистанционно, използвайки инструмента „окръжност с 
център и радиус”.  
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 Фигура 5  Фигура 6 
Преходът към тенис на маса бе още по-прост. Достатъчно бе да се 

добавят крака (Фигура 6). Отново на помощ дойде инструмент №19. По този 
начин учениците дообогатяваха и познанията си за понятията „окръжност” и 
„радиус на окръжност”. (На този етап си позволихме неточност с 
местонахождението на краката на тенис-масата).  

На Фигура 5 е извършена размяна на крайната точка V и безкрайната точка 
V∞ , а на Фигура 6 е представена тенис- масата след размяната на V∞  с V  и на 
U∞ с U.  

Учениците изработиха още и боксов ринг и баскетболно пеке (Фигури 7 и 8). 

 Фигура 7  боксов ринг Фигура 8  баскетболно пеке. 

Смяната на фона с бял веднага показва всички помощни линии, което 
облекчава проследяването на детайлите в построенията.  

След като учениците се справиха с динамичния софтуер Sam и и оцениха 
ползата от функцията “Размяна на крайна и безкрайна точки” започна 
запознаването с GeoGebra, с цел те да използват по–големите  възможности 
на този ДГС и да въведат там функцията за размяна на крайна и безкрайна 
точки.  
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5. Въвеждане на оператора “Размяна на крайна и безкрайна точки” 
в GeoGebra 

Операторът “Размяна на крайна и безкрайна точки” е използван в 
GeoGebra за първи път в работа [5], но без да е описано въвеждането му. Това 
направихме заедно с учениците в следния ред:  

Чрез инструмента Check Box от инструментите в GeoGebra създадохме 
булева стойност  a ( Boolean Value ) : когато няма отметка, тя има стойност 
false, (Фигура 10) ; при поставяне на отметка стойността й се променя на true 
(Фигура 9). 

 
 Фигура  9 Фигура 10 

В GeoGebra  размяна на крайна и безкрайна точки се осъществява чрез 
условен оператор If, който се записва в полето за въвеждане Input bar и има 
следния синтаксис:  
If [булева стойност, стойност при истина, стойност при неистина] 

Нека са дадени точките А, U и вектор U∞ = vector[O1,O2]. За да осъществим 
размяната между крайната точка U и безкрайната точка U∞ създаваме булева 
стойност с име „Swap U and U∞ “ и в полето за въвеждане записваме условния 
оператор: 

If[ a, Line[A,U],Line[A, U∞]] 
Ако булевата стойност е false, то правата е прекарана през точките А и U∞ 

чрез оператора Line[A, U∞] (Фигура  11), а при булева стойност true правата е 
прекарана през точките  А и U чрез оператора  Line[A,U] (Фигура  12). 

 
 Фигура  11 Фигура 12 
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6. Динамичен чертеж на успоредник и свързаните с него 
специални четириъгълници в GeoGebra 

За построяването на „универсалния успоредник” в GeoGebra разгледахме 
аналогични построения от Sam, като използвахме оператора If за размяна на 
точките U и U∞ , V и V∞  (Фигура 13) 
 

 
Фигура 13 

Последва генериране на други изучавани от учениците фигури като 
използваха “универсалния успоредник” и възможностите на ДГС GeoGebra: 

 а) правоъгълник (Фигура 13 а) – достатъчно е само U∞  да се подложи на 
ротация; 

     
 Фигура 13 а) Фигура 13 б)  

 

б) ромб (Фигура 13 б) – чрез окръжност с център т.А и радиус АВ се 
осигури равенството на две съседни страни; 

в) квадрат (Фигура 13 в) – отчитайки определението за квадрат, учениците 
сами стигнаха до идеята, че той може да се построи, тръгвайки от 
правоъгълника или от ромба. 
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Фигура 13 в)   Фигура 13  г) 

 

г) трапец (Фигура 13 г) – достатъчно е да направим размяна на точките U и 
U∞ . Движейки точката U променяме вида на трапеца и стигаме до 
правоъгълен трапец (Фигура 13 д). 

Възниква въпросът, каква фигура ще получим, ако разменим 
едновременно U с U∞ и V с V∞. Учениците сами стигат до извода, че в този 
случай получаваме произволен изпъкнал четириъгълник  (Фигура 13 е). 

  

 
 Фигура 13  д)  Фигура 13  е) 

7. Изобразяване на спортни съоръжения в GeoGebra 
На учениците бе поставена задачата да направят спортните съоръжения, 

изработени чрез ДГС Sam, използвайки вече въведения в GeoGebra оператор 
“Размяна на крайна и безкрайна точки”, както и нейните по-големите 
възможности. Учениците проявиха активност и инициативност при 
изработване на съоръженията. Те обединиха в един общ чертеж  игрище за 
тенис на корт, волейболно игрище и тенис на маса, позволяващ бърз преход 

между тях. За целта използваха инструмента: , окръжност по 
зададен радиус и център, като по този начин дистанционно можеха да движат 
мрежата, антените, краката и да получават преход от едното спортно 
съоръжение в другото. На Фигура 14 е представено волейболно игрище.  
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Фигура 14 

Фигура 15, представяща тенис-маса, е получена от Фигура 14 след 
използване на дистанционно въздействие върху радиусите на спомагателните 
окръжности. Последните са видими на чертежа. 

 
Фигура 15 

Заключение. 
Благодарение на динамичните геометрични софтуери Sam и Geogebra 

учениците за кратко време се запознаха с всички четириъгълници и връзката 
между тях, т.е  актуализираха и дообогатиха знанията си от часовете по 
математика. Иновативността, която споделяме е прилагане на 
изследователски подход в обучението чрез използване на динамичен 
софтуер. Акцентът при работа с него е върху експерименти с динамични 
геометрични конструкции, при които учениците наблюдават и откриват 
закономерности, формулират и отхвърлят хипотези, разбират по-дълбоко 
същността на изучавания материал. Ролята на учителя вече не е да 
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демонстрира готови доказателства, а да стимулира учениците да генерират 
идеи, да се чувстват изследователи. По този  начин се цели създаването на 
мотивация за учене, формират се социални умения и потребност за 
самостоятелно търсене на нови знания.  
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INFORMATION TECHNOLOGY OF ASSISTANCE TO GEOMETRY 
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Model Mathematical High School "Academician Kiril Popov",  
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Abstract: In this work we share our experience in introduction of dynamic geometry software 
(DGS) GeoGebra, and Sam to the fifth graders. We have started with Sam, because of the 
special function "Exchange of endpoint & point at infinity" put to its menu, which enables for 
minimal short time from a random quadrangle to be generated all its forms. There have been 
an introduction of DGS GeoGebra, so at the place where we have shown the software have 
been recorded an operator, by which we have introduced the function "Exchange of endpoint 
& point at infinity". We have presented the new material in creative environment. Students 
have produced sports facilities, and put in them "the universal parallelogram". Time-saving of 
long and sometimes exhausting drawing and the opportunity to experiment in the drawings, 
describing all kinds of rectangles or changing the location of the observer, have increased the 
interest of students and enhanced their creative activity.  

Key words: Dynamic geometry software Sam, GeoGebra, point at infinity, "universal 
parallelogram", sports facilities. 
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ЕЛЕКТРОННОТО ПОРТФОЛИО КАТО СРЕДСТВО ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ ВИСОКО НИВО НА МОТИВАЦИЯ У 

УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО МАТЕМАТИКА 

Валентина Иванова 

СОУ „Крум Попов”, гр. Левски 
valentina_ivanova@abv.bg 

Резюме: В този доклад се разглежда значението, целта и задачите на 
електронното ученическо портфолио и неговото приложение в часовете по 
математика. Представен е проект за изработване на „Електронно портфолио на 
класа” с ученици от пети клас. Основната идея е да се повиши мотивацията у 
учениците за учене чрез създаване на условия за съвместна работа на ученици и 
учители на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии.  

Ключови думи: портфолио, електронно портфолио, мотивация, знания и умения. 

Информационното общество е резултат от промените, предизвикани от 
използването на новите информационни и комуникационни технологии в 
съвременния живот.  

Република България е една от първите страни в Европа, която още през 
1999г., приема Стратегия и Национална програма за развитие на 
информационното общество. През 2004 г. са приети Национална стратегия и 
План за действие за въвеждане на информационни и комуникационни 
технологии в българските училища. Главна цел на стратегията е изграждането 
на качествено нова учебна среда, която ще научи учениците да търсят и 
гъвкаво да намират информация, както и да я анализират и използват в 
учебния процес. Внедряването на информационните и комуникационни 
технологии в образователния и обучителен процес ускорява промените в него 
и преодолява границите между различните методи за обучение[1]. 

От тази година като учител по математика работя по проект, с който да 
подпомогна моите ученици при колекцията и подбора на техните работи и 
създаването на електронно ученическо портфолио. Проектът е предназначен 
за ученици от пети клас. В процеса на работа участниците изработват 
собствено електронно портфолио, след което те се обединяват в края на 
учебната година в една презентация „Електронно портфолио на класа”. 
Учениците при изработване на електронното портфолио използват програмите 
MS Word и MS Power Point. Преди да се премине към изпълнението на 
проекта, трябва добре се вникне в идеята за създаване на електронно 
портфолио на ученика.   
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В зависимост от носителя на информация ученическото портфолио може 
да бъде разработено на хартиен носител или в електронен вариант(като web 
страница в глобалната мрежа или на CD  или DVD диск)[2]. 

Какво представлява ученическото портфолио? 
Терминът „портфолио”(лат. portfolio) се използва още от епохата на 

Ренесанса за обозначаване на папка с документи, албум с рисунки или скици. 
Идеята за въвеждане на портфолиото като метод на обучение в училище се 
заражда в алтернативните педагогически системи в началото на миналия век, 
а през осемдесетте години се утвърждава като метод за оценяване в много 
образователни системи[5].  Думата „портфолио” преведена от английски език 
означава „портфейл”, папки, а от италиански език - рекламен проспектинг 
(един от преводите).  

Ученическото портфолио днес е широко разпространено. В 
педагогическата литература ученическото портфолио се разглежда като 
набор, сбирка от личните постижения на ученика, която се оформя лично и 
реално показва неговото равнище на подготовка и активност в различни 
учебни и извънучебни видове дейности в училище и извън него. Колекцията от 
работите на ученика показват не само неговите постижения, но и усилията 
положени за тяхното постигане. 

Ученическото портфолио може да се разгледа като: 
- форма на организация и технология в работата на учащите с продукти 

от съответните учебни, творчески, изследователски и проектни дейности за 
даден период на обучение; 

- инструмент за оценяване на индивидуалните достижения на учениците 
в хода на учебните и извън учебни дейности; 

- форма за осъществяване на социални партньорства между ученици, 
родители и учители. 

Ученическото портфолио представлява открит документ за публично 
показване в междинно или крайно удостоверяване на успеха  на учениците. 
Видът, структурата и състава на материалите в портфолиото се определят от 
конкретните цели за неговото създаване и използване за всяка степен на 
образование. Мястото за съхранение се определя чрез съгласуване между 
учители, ученици и родители. В случай, че мястото за съхранение е избрано 
училището, се осигурява свободен достъп до материалите на портфолиото, 
като се предоставят гаранции за неговото съхранение. Портфолиото служи за 
самооценка (под формата на разсъждение, аргументация, обосновка) на 
собствения познавателен и творчески труд, базирана на самонаблюдение 
(рефлексия) на собствената дейност. Рефлексия - думата идва от латинската 
дума reflexio, което означава "отражение", "обръщане назад". Рефлексията е 
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самоанализ на собствените мисли и преживявания. Това е процес, при който 
човек опознава своите вътрешни психически състояния. Индивидът 
размишлява върху онова, което се случва в неговото съзнание.  

Цели и задачи на ученическото портфолио 
Ученическото портфолио е средство за поддържане на висока учебна 

мотивация у учениците, развива навици, рефлексивност и оценъчни 
(самооценъчни) дейности, формира умение за учене по математика. 

Основни задачи при създаване на ученическо портфолио: 
- събиране и систематизиране на резултатите от учебни и извънучебни 

постижения на учениците в различни области и дейности; 
- проследяване, отчитане и оценка на индивидуалните ученически 

постижения; 
- повишаване на образователна дейност у учащите; 
- информиране на родителите на учениците за напредъка на обучение в 

процеса на образование и достигнатия успех. Осигуряване на активно и 
ангажирано участие на родителите в учебния процес; 

- осигуряване на приемственост в обучението и развитието на 
обучаемите в прехода към друга образователна степен или клас. 

Портфолиото помага да се решат следните важни педагогически задачи: 
- за поддържане и стимулиране мотивацията за учене у учащите; 
- за развиване на навици за оценяване дейностите у учениците; 
- за формиране на умения за учене – учениците да си поставят цели, да 

планират и организират своята учебна дейност; 
- за добра възможност за успешна реализация. 

Видове ученическо портфолио 

Портфолио от документи 

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 
- грамота 
- свидетелство 
- диплома 
- ученическа книжка 
- удостоверение 

Възможност за качествена 
и количествена оценка на 
материалите на 
портфолиото 

Не дава възможност да се 
описва процеса на 
индивидуалното развитие 
на ученика и творческата му 
активност 

„Портфолио от документи” представлява портфолио от индивидуални 
образователни постижения на обучаемия.  Подобен модел предполага 
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възможност за качествена и количествена оценка на материалите. В процеса 
на работа не се вижда неговата творческа активност, стил на работа и 
интереси. 

Портфолио от постижения 

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 
- самостоятелни работи
- тестове 
- снимки 
- модели 
- рисунки 

Пълнота, разнообразие и 
убедителност на 
материалите. Динамика на 
учебната и творческа 
активност на ученика 

Качествената оценка не 
може да се включи в 
схемата на количествената 
оценка 

"Портфолио от постижения" е колекция от различни творчески работи на 
учениците. Включва основни форми и направления на образователната и 
творческа дейност: участие в конференции, конкурси, избираеми дисциплини, 
различни практики, спорт и други постижения. Тази опция портфолио включва 
качествена оценка на параметрите на пълнота, разнообразие и убедителни 
материали, представени творби, ориентация към избраното обучение или 
профил. Той е под формата на текст, електронни версии, снимки, 
видеоклипове.  

Рефлексивно портфолио  

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 
- есе 
- текстове за обобщение 
- рецензии 
- отзиви  
- препоръки 

Служи за самооценка и 
показва личното 
отношение на автора за 
собствения, познавателен 
и творчески труд 

Формалност с оглед на 
събраната информация 

Най-често използваното портфолио е комбинираното, което включва 
видовете, изброени по-горе като основни секции. 

Комбиниран тип портфолио  

ДОКУМЕНТИ ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 
- раздел  от документи
- раздел от постижения 
- раздел от творчески 
работи 

- раздел от отзиви и 
препоръки 

Включените материали 
дават балансирана картина 
за постиженията на 
учениците и са в синхрон с 
педагогическите цели 

Голям обем от материали 
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Структура и съдържание на ученическото портфолио 
Учителят разработва задания на учениците за подбор на материалите - не 

какво да включат в портфолиото си, а по кои параметри да осъществяват 
подбора. Съвместно учителя с ученика изготвят критерии за оценяване на 
портфолиото.  

Ето няколко примерни критерии: 
Критерии за оценяване по учебния предмет, които се  разработват от 

учителя. Таблица за оценяване, която включва оценка на учителя и оценка на 
ученика съобразно критериите за оценяване – оценките са за писмените 
работи, задания и проекти;  

Критерии, свързани с оформлението на портфолиото: 
- оригиналност при оформлението на папката; 
- съответствие на оформлението с тематиката; 
- степен на помощ от страна на родителите; 

Критерии, свързани със съдържанието на подбрания материал: 
-  връзка на съдържанието с тематиката; 
- подбор на най-добрите постижения на ученика; 
- материалите да създават реална представа за възможностите на 

обучаемия; 
Критерии относно качеството на подбрания материал: 

- красиво и чисто написани; 
- подредбата на задачите в тетрадката да е спазена; 
- да се ползва помощен лист или определено място в тетрадката; 
- оцветяването да се прави само с цветни моливи. 

Ученикът избира и включва в "досието си “ самостоятелни работи:  
- от учебния час: контролни работи, тестове, съчинения и др.; 
- домашни работи; 
- извънкласни работи: проекти, реферати, доклади и др.  

Структурата на ученическото портфолио включва следните основни 
раздели: 

- титулна страница – включва наименованието на портфолиото, 
имената на ученика, снимка, клас, учебен предмет, време на изпълнение (кога 
е започнало и кога е завършило попълването му), имената на учителя; 

- листи с заглавия на разделите и подразделите на портфолиото; 
- раздел, отразяващ резултати от изученото в даден клас; 
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- раздел, в които се описват резултатите от извънкласни дейности, с 
които се занимават активно обучаемите в свободното време. 

По желание на ученика и неговите родители в индивидуалното портфолио 
може да се включат и други раздели. 

Ученическото портфолио може да включва следните основни материали: 
- сбирка от творческите работи, събрани в хода както на 

задължителните учебни часове по предмета, така и от извънкласните 
дейности, реализирани в рамките на образователната програма; 

- материали от текущо оценяване, материали от систематизираното 
наблюдение на учителя в процеса на овладяване на знания и умения; 

- материали, които отразяват постиженията на учащите в училищни и 
извънучилищни дейности ( познавателни, творчески, социални, спортни).  

Предлагам съдържанието на ЕЛЕКТРОННО УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО 
по математика на учениците в 5 клас: 

1. Оценка по математика в 4 клас ……. 
2. Анкета за нагласа към предмета  
3. Оценка от входно ниво …… 
4. ТЕМА1: Десетични дроби – бланка за самооценка 
5. ТЕМА2: Делимост - бланка за самооценка 
6. ТЕМА3: Геометрични фигури и тела - бланка за самооценка 
7. ТЕМА4: Обикновени дроби - бланка за самооценка 
8. Групови / индивидуални проекти 
9. Материали, свързани с участие в състезание и олимпиади 
10. Контролни работи 
11. Класни работи 
12. Изходно ниво 
13. Анкета за нагласа към предмета 

Защо е необходимо ученическото портфолио? 
Необходимо е изработване на ученическо портфолио от учащите, което ще 

им помогне при анализ на образователната им дейност и личностното им 
израстване, при избор на профил, при преминаване в друг клас или степен на 
образование, при избор за постъпване във ВУЗ, при вземане на решение за 
поощрение и при участие в различни конкурси. 

Съдържателни принципи на ученическото портфолио 
- достоверност; 
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- обективност; 
- цялостност, тематична завършеност, прегледност и обоснованост на 

материалите; 
- системност и регулярност на самомониторинга (на основата на 

подбрани интересни и представителни /репрезентативни/ от гледна точка на 
ученика продукти на образователна дейност, които са оформени в определена 
структура, анализирани, коригирани, обяснени в кратък писмен коментар, 
оценени); 

- структуриране на материалите - логичност и лаконичност на 
коментарите (писмените пояснения); 

- нагледност на резултатите от работата и естетичност на 
оформлението. 

Участници в процеса на изработване на ученическото електронно 
портфолио по математика 

При изработването на ученическото електронно портфолио участват 
ученика, учителя и родителите.  

Ученикът самостоятелно събира материалите, аранжира ги, оформя 
портфолиото, оценява своите резултати и при нужда се обръща за помощ към 
учителя или родителите си. Сам представя на всички своите уникални 
възможности, постижения, образователни и кариерни планове. Ученикът има 
право на самостоятелно и творческо отражение на неговата личност и 
интереси при създаването на портфолиото и при избор на материала. 

Учителят  разяснява създаването на портфолиото, консултира учениците 
и техните родители, помага с подреждането на документите, организира 
представянето на портфолиото, оформя крайните документи по оценяване на 
материалите. Отговаря за своевременното попълване на задължителните 
материали на портфолиото. Определя типа на материалите в зависимост от 
спецификата и задачите на обучение, от общото и индивидуално развитие на 
учащите на даден етап. Отговаря за съхраняването на портфолиото, ако 
мястото за съхранение е избрано училището. Учителят има право на 
поощрение на учениците за отделните успехи, да представи най-добрите 
материали за потвърждение на собствената си професионална квалификация 
при участие в професионални конкурси и научни конференции, да мотивира и 
стимулира ученика да изяви своите знания, умения и възможности, да открива 
силните и слабите страни на ученика, специфични прояви, интереси, 
наклонности, да насочва вниманието на родители, експерти и педагози върху 
най-високите достижения на ученика, върху изявените лични качества и 
достигнато ниво на знания и умения, да проявява максимална обективност, 
добронамереност и педагогически такт при оценяването. 
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Родителите да оказват необходимата помощ на децата си в събирането и 
оформянето на документите на портфолиото и заедно с тях да анализират 
техните успехи. Могат да осъществяват контрол върху попълване на 
съдържанието му. Родителите имат право да се запознаят с материалите в 
него, да внесат предложения по организацията на работа на децата, да вземат 
участие в оценката на материалите на портфолиото. 

Етапи при работа по проекта за създаване на електронно 
портфолио на класа 

При изработването на ученическото портфолио са включени четири етапа:  
- планиране; 
- анализ; 
- обобщаване на информацията; 
- представяне на резултатите. 
Планирането на работата по проекта започва с колективно обсъждане – 

стимулиране на потока от идеи и определяне на общо направление на 
изследователската работа.  

Анализирането е етап при който ученикът проучва, подготвя и анализира 
информацията. В последователността на работата се уточняват и формулират 
задачите, съгласно целите на проекта; търсят се и се събират данни от свои 
наблюдения и опити, от обмяна на информация с други ученици, учители и 
родители, от работа с литература и от Интернет. Така получената 
информация се обработва. 

Предлагам следната анкета: 

Анкета за нагласа към математиката 
на...................................................... 

1. Математиката е: 
 Леснa 
 Като другите предмети 
 Трудна 
 Не мога да преценя 

2. Когато ми е трудно по математика най-често: 
 Искам помощ от родителите си 
 Искам помощ от съученици и приятели 
 Искам помощ от учителя си 
 Искам помощ от частен учител 
 Отказвам се без да реша проблема 
 Друго........................................................................................................ 
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3. Колко дълго бихте искали да продължава часът по математика: 
 Ако може да не почва! 
 20 мин. 
 40 мин. 
 Друго..................... 

4. Най-много ми харесват задачите: 
 С фигури и тела 
 По алгебра 
 Всякакви логически задачи 
 Никакви задачи не харесвам 
 Всички задачи ми харесват 
 Друго.......................................................... 

5. Родителите ми: 
 Не се интересуват от оценките ми. 
 Карат ми се, когато имам слаби оценки. 
 Пращат ме на частни уроци или ми помагат, когато имам слаби 
оценки. 

 Аз нямам проблем с оценките по математика. 
 Друго............................................................................................ 

6. Оценката по математика преди всичко: 
 За мен е важна, защото искам да уча в определено училище. 
 За мен е важна, защото не искам да разочаровам родителите си. 
 За мен е важна, защото не искам да разочаровам учителя си. 
 За мен е важна, защото не искам да изглеждам по-глупав/а от 
съучениците си. 

 За мен не е от значение. 
 Друго........................................................................................................ 

7. За да повиша успеха си по математика съм склонен/на да: 
 Уча повече сам/а в къщи. 
 Да ходя на частни уроци. 
 Аз нямам нужда да повишавам успеха си, защото е отличен. 
 Не ме интересува успеха ми. 
 Друго.............................................................................................. 

Ако трябва сам/а да си поставя оценка по математика, отразяваща 
реалните ми знания, то тя би била:.................................................................. 

 
Предлагам и бланка за самооценка на ученика: 

ТЕМА №4: Обикновени дроби 
1.Зная коя дроб е правилна и коя неправилна.                                     ☺        
2.Мога да сравнявам обикновени дроби.                                               ☺        
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3.Мога да разширявам обикновени дроби.                                            ☺        
4.Мога да съкращавам обикновени дроби.                                            ☺        
5.Умея да привеждам обикновени дроби към общ знаменател.          ☺        
6.Знам да събирам и изваждам дроби с равни знаменатели.              ☺        
7.Знам да събирам и изваждам дроби с различни знаменатели.        ☺        
8.Знам да превръщам смесено число в обикновена дроб и обратно. ☺        
9.Мога да събирам и изваждам смесени числа.                                    ☺        
10.Знам да умножавам обикновени дроби.                                            ☺        
11.Знам да деля обикновени дроби.                                                       ☺        
12.Мога да превръщам обикновена дроб в десетична и обратно.       ☺        

Направих изследване с 20 ученика от една паралелка от 5-ти клас. От 
учениците се изискваше да направят реална самооценка на своите знания по 
темата. Резултатите от бланката за самооценка от тази тема са поместени в 
следната таблица: 
№ Въпрос ☺   

1 Зная коя дроб е правилна и коя неправилна 90% 5% 5% 
2 Мога да сравнявам обикновени дроби 85% 10% 5% 
3 Мога да разширявам обикновени дроби 90% 5% 5% 
4 Мога да съкращавам обикновени дроби 85% 5% 10% 

5 
Умея да привеждам обикновени дроби към общ 
знаменател 80% 5% 15% 

6 
Знам да събирам и изваждам дроби с равни 
знаменатели 95% 0% 5% 

7 
Знам да събирам и изваждам дроби с различни 
знаменатели 80% 5% 15% 

8 
Знам да превръщам смесено число в обикновена 
дроб и обратно 95% 0% 5% 

9 Мога да събирам и изваждам смесени числа 80% 15% 5% 
10 Знам да умножавам обикновени дроби 75% 15% 10% 
11 Знам да деля обикновени дроби 75% 10% 15% 

12 
Мога да превръщам обикновена дроб в десетична и 
обратно 80% 15% 5% 

Таблица 1    Резултати от бланката за самооценка 



VVIIIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155 239 
 

По въпроси №1 и №3,  10% от учениците срещат трудност при определяне 
вида на дробите, да разширяват дроби и при умножението на обикновени 
дроби. По въпроси №2 и №4, 15% от учащите срещат трудност при 
сравняване и съкращаване на обикновени дроби. Най-високи са резултатите 
по въпроси №6 и №8, което означава, че са овладели събирането и 
изваждането на дроби с равни знаменатели  и превръщането на смесено 
число в обикновена дроб и обратно. 25% от петокласниците се затрудняват 
при умножението и делението на обикновени дроби. Този резултат 
потвърждава необходимостта да се работи повече над усвояване на тези 
действия с обикновените дроби. 

В етапа на обобщение се оформя структурата на получената информация, 
знания, умения. Учащите систематизират получените данни, обединяват ги в 
едно цяло по групи и изгражда обща логика на обобщение.  

При последния етап се представят и обединяват получените резултати с 
помощта на презентация. 

С помощта на електронното портфолио, ученикът не само покрива 
определени стандарти и отчита успехите си, но и има възможност да създава 
сам материали, които ще са полезни както за самия него, така и за останалите 
ученици в класа. 

Придобивайки умения за създаване на качествено портфолио по време на 
часовете по математика, ученикът добива и ценно умение, приложимо за 
разнообразни дейности в последващата му професионална реализация[3]. 

Заключение 
Учителите и учениците трябва да са активни участници в процеса на 

обучение като се подобрява съществуващата практика и се развиват нови и 
разнообразни подходи за използването, както на новите възможности, 
предлагани от информационни и комуникационни технологии, така и на 
широката гама от учебни форми. Чрез електронното портфолио учениците 
актуализират знанията и усъвършенстват уменията си по математика. Този 
иновационен метод дава възможност на учителите да диагностицират и 
анализират индивидуалните постижения на всеки ученик. Подготовката по 
математика чрез електронното портфолио мотивира петокласниците, 
осигурява системна връзка учител – ученик - родител и високо ниво на 
педагогическа интерактивност. Идеята се мултиплицира и при  учениците от 
гимназиален етап на образование, за да се осигури приемственост в 
обучението. 
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EPORTFOLIO AS A MEANS OF MAINTAINING HIGH LEVEL OF MOTIVATION 
IN STUDENTS MATHEMATICS LESSONS  

Valentina Ivanova 
Secondary School „Krum Popov”, town Levski 

Abstract: The report examines the meaning, the purpose and the tasks of the e-Portfolio and 
its use in Maths classes. The project presented below is showing the process of creating an 
“e-Portfolio of the class” from fifth graders. The main idea is to raise student’s motivation for 
studying by creating good conditions for mutual work between teachers and students through 
modern information and communication technologies. 

Keywords: portfolio, ePortfolio, motivation, knowledge and skills. 
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ИГРИТЕ В УРОКА ПО МАТЕМАТИКА В ПЕТИ КЛАС КАТО 
СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА КЪМ УЧЕНЕ 

Валентина Иванова 

СОУ „Крум Попов”, гр. Левски 
valentina_ivanova@abv.bg 

Резюме: В този доклад се разглежда значението, целта и задачите на игровата 
технология в часовете по математика. Представени са различни варианти на  
игри, които могат да се използват в урока по математика за пети клас като 
средство за повишаване интереса на учениците към предмета и способстват за 
качествено усвояване на знания.  

Ключови думи: игра, игрова технология, мотивация, знания и умения. 

Дидактическите игри се явяват една от формите на обучение, която 
позволява да направи дейностите на учащите в урока интересни и 
увлекателни. 

Играта не заменя напълно традиционните форми и методи на обучение. Тя 
рационално ги допълва и позволява повече ефективно да се постигнат 
поставените цели и задачи на конкретното занятие и на целия образователен 
процес. В същото време играта засилва интереса на учениците към учебното 
занятие. Стимулира познавателната активност, позволява на обучаемите да 
получат и усвоят повече информация, способства за придобиване на умения 
за вземане на решения в различни ситуации. Играта подобрява отношенията 
между учениците и педагозите,  така, че игровите взаимодействия осигуряват 
неформално общуване и позволява разкриване на лични качества В своята 
работа използвам игровата форма като елемент от урока, защото тя се 
подбира тематично по-лесно за всеки раздел от математиката за пети клас и 
позволява да  контролирам знанията на учениците. В игрова форма може да 
се организира и целият урок, който е обобщение на изучения материал. 

Значение от използване на игровата технология 
Известно е, че математиката е един от най - сложните и трудни учебни 

предмети за учениците. Именно за това изучавания материал трябва да се 
поднесе така, че  не само да заинтересува учащия от темата на урока, но и да 
разбере как да го приложи на практика. В урока трябва всеки ученик активно 
да работи, за да се развие любознателност и интерес към предмета. 
Използваните дидактически игри в обучението по математика в пети клас се 
явяват важно средство за мотивация на учениците за учебната 
дейност.Игровата технология е интересна за тях и това изисква от мен да 
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измислям повече и разнообразни игри и прилагането им в различни раздели 
от математиката за пети клас Осъществява се приемственост между 
учениците от четвърти и пети клас, защото в начален етап на образование 
игровата технология се явява една от водещите. 

Целта от използването на игровата технология 
Основната цел е чрез използването на игровата технология в обучението 

по математика в пети клас да се формират и развият знания, умения и навици 
у учениците и да ги прилагат на практика.  

За реализацията  на тази цел от учениците се изисква логическо 
мислене,съобразителност, внимание, въздържаност, настойчивост,  
въображение, любознателност, бързо ориентиране в ситуацията.  

Продължителност на работата при използването на игровата 
технология  

Над този педагогически опит работя повече от 5 години. Преди всичко  
работих по проекти, запознах се с програмата по математика за четвърти клас, 
събеседвах с учителите в начален етап, запознах се с методите на тяхното 
преподаване, посетих уроци по математика с използване на игровата 
технология, за да планирам моята по-нататъшна работа спазвайки принципа 
на приемственост начален етап-прогимназиален етап на образование. 

Описание на използване на игровата технология 
Играта е творчество, играта е труд. Увличайки се в играта, учениците не 

забелязват, че учейки те: познават, запомнят новото, ориентират се в 
необичайни ситуации, попълват запас от знания, развиват въображението си. 
Даже най-пасивните ученици се включват в играта с голямо желание, полагат 
усилия,  да не провалят съучениците си по отбор.  

По време на играта, според правилата учениците са много внимателни и 
активни. 

От дългогодишната ми практика като учител по математика, стигнах до 
извода, че много от учениците имат добри способности, но имат и сериозни 
пропуски: 

- много бавно изпълняват изчислителни действия (както писмени, така и 
устни); 

- не винаги прилагат рационален начин на пресмятане; 
- допускат грешки при изчисление. 
Това налага да повиша изискванията ми към тях да пресмятат бързо и 

вярно, да умеят да аргументират своите действия, да умеят да решават 
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основни типове задачи, които да им помогнат при решение на задачи с 
повишена трудност. 

Тези трудности преодолявам с помощта на въвеждане на игри в урока по 
математика. Играта е форма на познавателна дейност, способстваща 
поддържане интерес към математиката. За това е необходимо да се отделя 
време за игрите в урока по математика и да се провеждат интегрирани уроци, 
в които учащите  да демонстрират знания, да получават допълнителна 
информация, свързана с други области и предмети.  

Как да използваме игровите технологии по време на урока по 
математика? 

Има много варианти, но обезателно трябва да се спазват следните 
условия: 

- в основата на дидактическите игри да се явява познавателно 
съдържание; 

- съответствие с учебно-възпитателните цели на урока; 
- достъпност за учениците от дадена възраст; 
- умереност в използване на игрите в урока. 
В рамките на тази тема, може да се разграничат следните варианти на 

уроци: 
- с ролеви игри; 
- урок - състезание, урок – конкурс с  използване на игрови задачи ; 
- традиционен урок с игрова организация на образователния процес; 
- за нови знания, затвърждаване на знания, умения и навици, повторение и 

систематизиране на изученото  с използване на игри, които се разглеждат на 
определен етап от урока; 

- математически състезания на училищно и регионално ниво между 
учащите от един клас в различни паралелки с приложение на игровата 
технология. 

С помощта на играта  се намалява психологическата умора. Също така 
може да се използва за мобилизиране на интелектуалните усилия на 
учениците, да развият своите организационни умения, да развият умения на 
самодисциплина, за да се създаде среда на удоволствие и радост в класната 
стая. 

Формата на играта може да бъде различна: колективна, групова и 
индивидуална. Игрите, според дидактически цели на урока, са разделени за: 
обучение, наблюдение и обобщаване.  Целесъобразно е използването на 
дидактични игри в различни етапи на урока. Например, усвояване на нови 
знания игрите отстъпват на традиционните форми на урока. Затова играта 
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често се използва за проверка на резултатите от обучението, развитието на 
умения, формирането на навици. 

При въвеждане на ново понятие е целесъобразно да се използва игра с 
целия клас, а при организиране на самостоятелна работа - може да се 
използва групово или индивидуално участие в играта. 

При обобщаване и систематизиране на знанията  използвам следните 
игри:  

„Получи десетичната дроб” 
От целия клас на случаен принцип учителят избира единадесет 

ученика, които излизат пред класа и се подреждат в една редица. На десет 
от тях се раздава лист, на който е записана по една цифра 

( от 0 до 9), а на единадесетото дете – лист на който е записана 
десетичната запетая. Всеки от останалите ученици от клас, по ред 
съобщават по една десетична дроб без да повтарят цифрите в нея. 
Децата, държейки цифрите трябва да се подредят правилно, така че да се 
получи казаната десетична дроб. 

„Писмо от Дора” 
Дора е анимационен герой от едноименен филм. От пощальон всяко 

дете от класа получава в запечатан плик, писмо от Дора. Съдържанието 
на писмото е Приложение №1. Те трябва да го попълнят и обратно да 
върнат писмото на Дора. 

„Дай верен отговор” 
Играта е между двойка ученици на чин. Единият от тях задава въпрос 

по темата на урока, а другият ученик отговаря. После си сменят ролите. 
Например: Първото дете казва една обикновена дроб, а другото отговаря 
дали е правилна, неправилна, по-голяма, по-малка или равна на едно. В 
раздела „Делимост” прилагам същата игра.  Едно от децата казва число, а 
другото отговаря дали това число е просто или съставно. 

Ученик съобщава число, а другият участник отговаря дали това число 
се дели на 2, 3, 5 и т. н. 

„Лично творчество” 
Тази игра проведох в края на раздела за геометричните фигури. На 

всяка двойка ученици по чин раздадох в плик изрязани различни по форма, 
размери и цвят геометрични фигури. За определено време върху бял лист 
трябваше да направят пано или мозайка или пъзел, като залепят тези 
фигури. Всеки отбор представи своето творчество. Тези отбори, които са 
използвали най-много фигури и са цветово композирани добре печелят 
първите три места.  
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„Покажи геометричната фигура” 
При изучаване на геометричните фигури всеки ученик има набор от 

геометрични фигури с точно определен цвят и размер. Например: 
правоъгълен триъгълник е със зелен цвят, остроъгълен триъгълник –  
червен цвят, квадрат – жълт цвят, правоъгълник – син цвят, трапец –  
оранжев цвят. От едната страна на фигурата е написана формулата за 
обиколка и, а от другата страна е написа формулата за лицето и. Когато 
поставя задача пред целия клас „Моля, покажете геометричната фигура 
квадрат!”, ако ученикът показва вярно фигурата, то той ще  вдигне 
фигурата с жълт цвят. По този начин веднага, установявам от целият 
клас тези ученици, които са отговорили вярно и тези които са сгрешили – 
са вдигнали фигура с друг цвят.  

„Колко от всичките са?” 
От раздела за геометрични фигури и тела, в урока за развивка на куб, 

всеки ученик изработи куб с определен размер и цвят. В раздела за 
обикновени дроби използвахме тези кубчета по следния начин: подреждам 
определен брой от тях и поставям въпрос „Колко са жълтите кубчета от 
всичките?”, „Колко са сините кубчета от всичките?” и т. н. 

Чрез тази игра се осъществява вътрешно предметна връзка между 
изучените раздели по математиката за пети клас. 

„Пътешествие в страната на …” 
На картон изработих географска карта. По нея мислено 

пътешестваме. На нея има: 
- Остров на грешките – Когато попаднем на този остров съобщавам 

често допускани грешки от учениците по дадената тема или урок. 
- Лабиринт – Задавам задача. Когато учениците преминат правилно по 

лабиринта ще открият верният отговор на поставената задача. 
- Загадъчна гора – Когато попаднем в тази гора ще открием задачи, 

които на пръв поглед изглеждат лесно решими. Например:  
 
 

 

- Река на знанието – Попаднем ли по течението на реката трябва да се 
изкажат и запишат важни правила, свойства или изводи по дадената тема 
на урока. 

- Замъкът на алгоритмите – Запознавам учениците с алгоритъм, 
които трябва да се използва при решаване на задачите.  
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- Исторически град – По темата на урока съобщавам интересни факти 
от история на математиката. Например: за решето на Ератостен, за 
римските цифри, за аликвотните дроби и т. н. 

„ Подреди дробите” 
Учениците от класа се разделят на четири групи по шест ученика. 

Всеки отбор получава шест листа върху които са написани по една 
десетична (може и обикновена дроб). Участниците в играта трябва за 
определено време да подредят по големина дробите. Ако са подредили 
дробите вярно като обърнат другата страна на листовете ще 
получат име на река в България. Дробите за четирите отбора са едни и 
същи числа, като получават различни шест буквени имена на реки – 
Марица, Тунджа, Струма и Камчия. 

  
 

 
      
  

„Домино” 
Децата с удоволствие участват в играта „Домино”. За тази игра се 

изработват картончета. На тях има 2 полета: в едното е написано условието 
на задачата, а в другото – отговор. Участниците трябва да решат задачата от 
картончето и да намерят и поставят съответния отговор от друго картонче 
(всяко следващо картонче е логическо свързано с предишното).   
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Мога да предложа игрови технологии, които прилагам при обучението по 
математика  за провеждане на физкултурна минутка. Например: съобщавам 
една обикновена дроб. Ако тя е правилна, учениците стават, ако не е правилна 
-  вдигат дясна ръка; или ако поставя въпрос пред класа, при вярно твърдение 
петокласниците стават, ако не е вярно – остават на място. 

Резултат и ефективност от използването на игровата технология 
Успешното прилагане на игровата технология свързвам със следните 

показатели: ефективност, продуктивност и резултатност.  
Показател ефективност на игровата технология се явява творческата 

дейност на учителя и учениците, позитивното отношение на учащите към 
изучавания предмет, оптималния психологически климат в урока по 
математика. 

Показател продуктивност потвърждава оптималния резултат от 
изследването и удовлетворението на обучаемите и техните родители от 
качествено обучение по математика.  

Показател резултатност се изразява в нивото и качеството на знанията по 
математика у учениците. 

Интересът към задачите, към решаването им  не се получава винаги и не у 
всеки ученик веднага. Затова трябва игрите да се прилагат постепенно без да 
се оказва натиск. При организацията и провеждането на игрите трябва да се 
има в предвид, че те не трябва да запълват свободното време, а да помагат 
на учителя да реализира възпитателните и образователни задачи.  

Заключение 
Анализирайки резултатите от уроците, в които съм използвала игровата 

технология, мога да направя извода, че тя влияе положително за повишаване 
знанията по математика. Тази технология дава възможност на учащите да 
разкрият своите потенциални възможности и повече да използват 
способностите си. Игровите технологии използвани в уроците създават 
ситуации на успех за слабите ученици и условия за развитие на творческо 
мислене, изобретателност, находчивост и съобразителност. 

По време на играта се възпитават и нравствени качества, развиват се 
комуникативните умения у учащите. 

Използваните игрови технологии по математика в пети клас повишават 
интереса на учениците към предмета и способстват за качествено усвояване 
на знания. 
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THE  GAMES OF MATHEMATICS LESSONS FOR FIFTH GRADE AS A MEANS 
TO RAISE MOTIVATION TO LEARNING 
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Abstract: This report examines the importance, purpose and objectives of gaming 
technology in mathematics. There are presented different versions of games so that they can 
be used in mathematics lessons for fifth grade as a means to raise students' interest in the 
subject and promote quality learning. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

Галя Любенова  

СОУ „Крум Попов“, град Левски 
galeria_lic@abv.bg 

Резюме: В статията са представени различните периоди, през които минава 
технологизирането на учебния процес. Разглежда се нуждата на образованието от 
прилагането на информационните технологии. Акцентира се на ролята на 
електронната презентация  като интерактивно средство и метод за представяне  
на  различни типове уроци  в учебния процес. Представена е анкета на ученици за 
мнението им за използването на тези технологии в часовете по математика за по-
пълноценно овладяване на учебния материал и за мотивиране на учениците за 
прилагане на знанията в практически план. 

Ключови думи: технологии, математика, училище,анкета 

1. Въведение 
Развитието на новите технологии позволяват на учителя да прилага нови 

методи в учебния процес с цел превръщането му - в желан, интересен и 
мотивиращ. Всяко начало започва от началното училище, затова и 
приложението на информационните технологии започват от тук. До каква 
степен те могат да бъдат полезни е въпрос на способността на преподавателя 
да ги използва. В началното училище приложението на информационните 
технологии се оказа едно предизвикателство за постигането на различни 
дидактически цели.Ученикът и неговите изисквания са в основата на 
промените, които настъпват в обучението по математика. Преподаватели и 
изследователи търсят начини да адаптират традиционните методи към новите 
изисквания на ученика. Един от тези подходи, който се развива през 
последните години, е електронното представяне на съдържанието на учебния 
материал. Много ефективно  мултимедийните технологии  намират 
приложение в часовете по математика.  Те налагат промяна в начина на 
преподаване на учебния материал. В интерактивната среда се търсят нови, 
различни модели на отношението учител - ученик.  Все по-често си задаваме 
въпросите - променя ли се обучението по математика в началното училище, 
нужно ли е да се промени и учителят  в този двустранен процес, трябва ли той 
да бъде новаторът, който  по този начин прави уроците си достъпни и 
интересни. 
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2. Новите  образователни технологии и ролята им в учебния процес 
Понятието „образователни технологии” няма еднозначно определение. 

След анализ на известния опит, Михаил Кларин [2][7] посочва, че през ХХ-ти 
век в педагогиката са направени немалко опити за „технологизиране” на 
учебния процес. До средата на 50-те години те са били насочени към  
ползването на наличните технически средства. Еволюцията на 
"образователните технологии" преминава пред определени периоди: 

• 1940-1950 г. - използване на аудио-визуални помощни средства в 
процеса на обучение; 

• 1950-1960 г. - „програмирано” обучение; 
• 70-те години - технологиите в  образователния процес гарантират 

постигането на определени цели; 
• началото на 80-те години - започва използването на компютърни    и 

информационни технологии. 
Появява се така наречената „технология на педагогическите методи“ - 

технология на изграждането на учебния процес или технология на 
обучението[1]. 

Сред най-дискутираните въпроси е този за креативността и иновациите, в 
съответствие с интерактивността. В неговото осмисляне е новото, 
непознатото, неизследваното. В образованието този въпрос е непреходен, 
основополагащ е в процеса на развитието на личността и стремежът й към 
непрекъснато усъвършенстване. Пред последните години компютърните 
образователни технологии навлязоха с бързи темпове в българското училище. 
В периода 2005-2009 г. по различни проекти училищата се оборудваха с нови 
модели стационарни и преносими компютри, мултимедийни проектори, 
безжична мрежа за интернет достъп и безплатен достъп до мрежата от 
домовете на учителите. Заедно с техническото обновление се проведоха 
курсове за квалификация и преквалификация[4]. Много учители се 
възползваха от новите технологии и започнаха да ги прилагат за постигането 
на различни дидактически цели [3]. 

Приоритет в развитието на съвременното общество е информатизацията 
на образованието[4]. Бързото развитие на технологиите постепенно промени 
модела на обучение. Процесът на информатизация на образованието e 
“осигуряване на  методология на разработване и използване на ИТ за 
реализиране на целите на обучението и възпитанието" [5][6]. Този процес 
инициира създаване на:  

• нови методически системи за обучение, контрол и оценка;  
• ефективни форми за подобряване на творческия труд на учителя;  
• модерни способи за комуникация и сътрудничество;  
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• технологии за електронно и дистанционн обучение; 
• глобална система за отворено образование.  
Презентациите като   метод за представяне  на   образователно 

съдържание  по различни  учебни   дисциплини  се наложиха като едно 
съвременно решение за постигане на тези цели.  Те навлезоха и в обучението 
по математика в началния етап на образование, като направиха уроците 
полезни и интересни. 

Програмата Power Point на Microsoft притежава мултимедийни 
възможности за създаване на презентации. В една поредица от слайдове се 
включват  информационни обекти: текст, звук, картина, видео. Те се прилагат 
за нови уроци, обобщения, самостоятелна работа, материали за дистанционно 
обучение.  

Композицията от информационни части, съчетани по определена логика, 
създава принципно нова образователна среда. Компютърната интерактивна 
мултимедия постига важната за образованието активна връзка в 
образователния процес[7]. 

При подготовка и подбора на мултимедийните материали учителят се 
ръководи от няколко основни критерии – използване на достоверна и 
обоснована информация, съответствието й с учебния материал и стандарти, 
възможност за съчетаване с хартиения учебник, отчитане на възрастовите 
особености и различията в интелектуалната подготовка, предоставяне на 
възможност за самостоятелно създаване на продукция. Важни изисквания са и  
преобладаването на зрителната информация над речевата и текстовата,  
последователността на потока от информация, избор на темпа на обучението 
и на обема на материала[8]. 

В основата на това мое изследване е поставен въпросът - доколко 
учениците приемат и желаят в обучението им да се използват 
мултимедийни обучаващи презентации?  

Направих проучване в трети клас на СОУ „Крум Попов“, гр.Левски, като 
използвах специално подготвена анкета. 

Анкетата е форма на допитване, най-често осъществявана без пряк и 
непосредствен контакт между интервюиращия и респондентите. Този 
подход ни насочва към организацията и принципите на провеждане. Структурата 
на анкетата се определя от система от въпроси и отговори  с цел установяване на 
мнението и отношението на изследваните лица. Според обхвата на респондентите и 
начина на провеждане анкетата може да бъде групова и индивидуална, еднократна 
и панелна, чрез анкетьори и др. Комбинациите на анкета и интервю много широко се 
използват в педагогическите изследвания.  

Уводно-конструктивният раздел е задължителен за успешното провеждане 
на всяка анкета. Чрез него респондентите се запознават с автора на анкетата, 
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целите на провеждането й, за какво ще се използват резултатите от анкетирането и 
се ориентират в начините за даване на отговор. Така участниците в 
анкетирането се убеждават в добронамереността на изследователя и се 
мотивират за коректно и искрено попълване на въпросника. Използвах разновидност 
на дихотомичните  въпроси използвайки  трихотомични отговори. Отговорите са 
от типа: „обикновено -понякога - никога", „вярно - не зная - невярно", „съгласен - 
не съм уверен - не съгласен". Тези варианти са по-гъвкави от твърдите 
дихотомични („да-не") или алтернативни. Те са лесни за формулиране, понятни за 
изследваните и на тях се отговаря бързо. Чрез тези въпроси изследователят 
може да отдели респондентите по признак с отношение към изследването и да 
формира гнезда в отделните извадки.  

За всеки въпрос в  анкетата са зададени три възможни отговора. Включени 
са въпроси за усвояването на учебния материал, нагласите и  емоционалното 
състояние на учениците в часовете  по математика, когато се прилага  
мултимедия. В началото на анкетата има кратка инструкция за попълване. 
Отговорите са изразени с главните букви - А, Б и В. Анкетираните ограждат тази 
буква, която смятат за своя отговор. С буква А - пълно съгласие с твърдението, 
буква  Б - не са съвсем сигурни и не могат да преценят, буква В - пълно несъгласие 
с твърдението. Анкетата съдържа 8 въпроса. В нея участваха 38 десетгодишни 
ученика (14 момичета и 24 момчета).  

На първия въпрос от анкетата  79% са  отговорили, че са доволни от използване 
на презентация в учебния процес. /фиг.1/, а 16 % не могат да преценят дали това е 
необходимо. 

 
                
 

       

 
 
 
 
 
 
 

Отговорите на 2-ри въпрос показват ползата на презентацията за учениците - 
90% са съгласни, че тя им помага по-добре да разберат учебния материал/фиг.2/. 

 
 

Фигура 10. Анкета, СОУ „Крум Попов“Фигура 9.  Анкета, СОУ „Крум Попов“ 
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 Фигура 11. Анкета, СОУ „Крум Попов“ Фигура 12. Анкета, СОУ „Крум 
Попов“ 

Проучването показва, че комбинацията от различни видове 
информация:текст, изображения, таблици и чертежи, спомага за по-пълното 
възприемане на учебния материал/фиг.3/. Отговорите на въпрос 4 показват, че 
76% от анкетираните намират приложение на получените знания по 
математика и в другите учебни дисциплини/фиг.4/. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Фигура 13, Анкета, СОУ „Крум Попов”  Фигура 14. Анкета, СОУ „Крум Попов“ 

Въпрос 5 се отнася за тестовете в края на урока/фиг.5/.  Отговорите на 
6-ти въпрос от анкетата показват, че 69%  от  анкетираните потвърждават, че 
проведеният час повлиява положително и на следващите. Голяма част от 
анкетираните ученици се чувстват мотивирани да се занимават и с други учебни 
дисциплини след проведен урок по математика, в който е използвана 
мултимедия/фиг.6/. 

Анкетата е проведена през м. септември в началото на учебната 2014/2015 
година. 
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3. Заключение  
Анализът на анкетата ме убеди в ефективността на този подход в учебния 

процес по математика. Потвърди се мнението, че при използването на 
презентациите ключови моменти са точността и дозирането на информацията. 
Убедих се, че чрез използването им се стимулират познавателните и 
изследователски способности на учениците. 

Използването на презентациите в обучението по математика в начален 
етап на обучение прави учебните часове  приятни, ползотворни и мотивиращи. 
Това проучване подпомогна разработването на съвременни материали по 
математика, съобразени с учебната програма и съответното съдържание, които 
позволяват ефективно провеждане на учебните часове и успешно интегриране на  
технологиите в образователния процес.  
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION IN 
MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL 

Galia Lyubenova 
Astract: The article presents various periods through which tehnology learning goes off. 
Consider the necessity of using information technology in education. Focuses on the role of 
PowerPoint as an interactive tool and method of presenting different types of tutors in the 
learning process. Presented a survey to students about the role of the presentations in maths 
in primary education for better mastering of the material and to motivate students to apply 
knowledge in practical terms . 

Keywords: Technology, Mathematics, School survey 
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ATHENAPLUS – ДИГИТАЛНИ МАГИСТРАЛИ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА 

Даниела Атанасова 

ЦБ на БАН 
refer3@cl.bas.bg 

Резюме: Докладът представя последните тенденции в развитието та 
отворените дигитални колекции в европейската култура. ATHENAPLUS като 
проект в Европейската програма за конкурентоспособност и иновации, 
предназначен за мрежата от най-добри практики за интегриране на дигитално 
съдържание в EUROPEANA чрез комплекс от инструменти. Как удобно да 
използваме лицензионните стандарти на Creative Commons и форматите на 
EUROPEANA за определяне на правата върху дигиталните обекти. Случаи на добри 
дигитални практики в институции в страни от ЕС и насоките им за България. 

Ключови думи: EUROPEANA, метаданни, дигитално съдържание, отворен достъп, 
дигитални изложби, публичен домейн, лицензионни стандарти, най-добри дигитални 
практики. 

Реакциите в роднината ни след откриване на изложбата „Епопея на 
тракийските царе“ в Лувъра  разкриха противоречивите ни схващания за 
начините и пътищата за представяне на българското културно наследство в 
Европа и света. Като оставим настрана политическите изтъквания и 
хвалебствия по  този повод  в медиите, отново се надига въпросът: как 
рационално да се възползваме от възможностите, които ни предоставя 
европейската  политика в образованието и културата за модерно и 
равностойно представяне на  нашите унаследени  исторически ценности и 
съвременни творчески постижения. Отговорът е стратегически известен и 
споделен от всички – като всяка културна институция интегрира дигитално 
съдържание за своите колекции и фондове в EUROPEANA – европейския 
интернет портал с отворен достъп до културно-историческото наследство в 
страните от ЕС. Конкретните стъпки за осъществяването на тази стратегия от 
българските институции - особено по-малките – обаче са неуверени поради 
ограничените финансови ресурси и сериозните опасения за нарушаване на 
авторските права.  

Целта на този материал е да представи тенденциите в демократизиране 
на дигиталните колекции в европейската културата, като се позовава на 
изследвания на експерти от EUROPEANA на добри практики в държавни 
институции в страни от ЕС и на собствен опит. 
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ATHENAPLUS 
На сегашния етап има редица агрегатори, които добавят дигитални 

колекции на институции от културната индустрия в  европейския портал, като 
най-актуалният е ATHENAPLUS (http://www.athenaplus.eu). Това е проект за 
изграждане на мрежа от най-добри практики съгласно  Европейската рамкова 
програма за конкурентоспособност и иновации (CIP – Competitiveness and 
Innovation Framework Programme (http://ec.europa.eu/cip). В консорциума на 
проекта участват 21 страни, представени от 40 партньори, сред които и  ЦБ на 
БАН като агрегатор на данни от България. ATHENAPLUS е подобрено 
продължение на проекта ATHENA чрез използване на приложението MINT и 
стандарта LIDO. 

MINT е платформа за трансформиране на метаданните, предоставени от 
бази данни от онлайн колекции на оригиналните доставчици – културни 
институции, въвличането им (ingestion) в дейта модела на EUROPEANA и 
последващото им публикуване в публичния домейн. Ролята на платформата в 
проекта ATHENAPLUS е да улесни доставчиците на дигитализирано 
съдържание  на текст, изображение, звук или 3D обекти  да: 
• Конвертират (mapping) метаданните си в LIDO стандарт (Lightweight 

Information Describing Projects), който се използва за междинен стандарт. 
• Да трансформират LIDO метаданните в съответствие с последната версия 

на EDM (Europeana Data Model). 
• Да публикуват метаданните в дигиталната библиотека на  EUROPEANA. 
• Да следят процесите на предоставяне и нарастване  на дигитализираните 

си колекции в публичния домейн на EUROPEANA. 
Тази терминология вероятно звучи отчуждено, но за изпълнението на 

технологичните процеси съществуват обучаващи материали и отработена 
вече практика, която с лекота се извършва в български музеи, галерии и 
библиотеки. 

Основната цел на проекта е чрез тази мрежата да бъдат предоставени в 
EUROPEANA още  над 3,6 милиона дигитализирани обекти главно от музейни 
фондове  със съдействието на основни културни институции: министерства, 
държавни агенции, библиотеки, художествени галерии, архиви, 
изследователски центрове с музеи и други  звена от публичния и частния 
сектор, както и сбирки с историческа и художествена стойност, съхранявани от 
творци, изследователи и частни  колекционери.  

Главният стремеж на ATHENAPLUS e да насърчава политиката за 
публично отваряне на колекциите, предоставяне на свободен достъп до 
културно-историческото наследство за повторно използване, творческо 
експериментиране с метаданните, адаптиране на дигиталното съдържание 
към специфичните групови или тематични нужди на потребителите във всички 
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области на образованието, науката, туризма, културните индустрии.  Създава 
се, както ще видим в посочените по-долу примери на добри европейски 
практики, съвършено нов тип културни общности и взаимоотношения между 
потребителите в ATHENAPLUS мрежата и институциите, доставящи 
дигитализирано съдържание и отговорни за физическото съхраняване на 
културните ценности. Потребителите на културни изживявания и доставчиците 
на к културни услуги вече не се срещат само „на място“ в музеи и галерии. 
Посетителят вече е предварително информиран от мрежата за колекциите и 
влиза в музея като активен потребител, търсещ удовлетворяване на 
специфични свои нужди, а не като пасивен наблюдател. Това вече е световна 
тенденция, както ще отбележим по-нататък в материала, и трябва да 
признаем – необратима. Тя обаче изисква от културните институции активно 
отношение към ATHENAPLUS мрежата, разработване на стратегия за 
дигитализация и маркетингова политика. 

Демократизирането на достъпа до  културно-историческото наследство и 
съвременните творческите продукти поражда и нови възможности за 
въздействие в обществото и нови канали за  икономизиране на културните 
услуги.  Затова  ATHENAPLUS стимулира създаването на многофункционални 
дигитални приложения и  ги предоставя безплатно.  

MOVIO  
Това е най-атрактивният иновативен комплект от софтуерни инструменти 

за създаване на онлайн дигитални изложби и тематични експозиции. 
Предназначен е за публични и частни институции, които желаят да правят 
онлайн изложения, като използват мултимедийно съдържание, подходящо за 
различни категории потребителски групи със специфични интереси (например 
туристическите агенции) или с различни равнища на знания (например за 
образователни цели).  

Онлайн дигиталната изложба е хипермедийна колекция от дигитални 
обекти, свързани от общ признак: тема, идея, историческа личност или 
годишнина, определено събитие. Изображенията са в 2D  и 3D формати, може 
да бъдат и отделно съхранявани в различни мрежи. Дигиталните изложби са 
динамични продукти, които може периодично да се адаптират, допълват, 
изменят във времето, като по този начин обогатяват интерпретативните 
възприятия и знания на потребителите. 

MOVIO e не само софтуерен продукт с отворен код за многократна 
употреба на дигиталните му технологии. Той е и комплект от инструменти и 
услуги за мобилни платформи, iPhone и Android смартфони и таблети и 
обучителни средства за осъществяване на дигитални изложби. 



260 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

Предимствата на дигиталните изложби са неоспорими. Свободата да 
покажеш неограничен брой експонати и колекции – дори и тези, които не могат 
физически да бъдат видени, е невъзможна за стационарните постановки. Да 
покажеш най-ценните си експонати без страх от рискове, без скъпи 
охранителни системи и застраховки. И най-важното – да достигнеш до огромна 
аудитория без национални и социални ограничения, т.е. да създаваш нов тип 
културен капитал. MOVIO може да бъде мощно средство в дейността на 
кураторите и за целите на туризма и образованието. 

ATHENAPLUS насърчава изработването на мобилни приложения за 
дигитално общуване с културни и исторически ценности. Организират се 
обикновено двудневни състезания (hackathons), където млади разработчици 
експериментират с дигитални обекти в  EUROPEANA  и стигат до прототипи на 
нови продукти или услуги. Често се провеждат и онлайн конкурси, които 
предоставят на проектантите повече време – обикновено три месеца – да 
разработват,  тестват и изпращат своите продукти. През последните две 
години бяха въведени и редица форми на бизнес насърчаване на създателите 
на  приложните продукти с перспективи за пазарна реализация. Желаещите да 
организират такива конкурси ще получат онлайн техническа, логистична и 
промоционална подкрепа от съответните звена на европейската мрежа. 

Авторското право в EUROPEANA  
Това е проблемът, който предизвиква опасения сред българските публични 

културни институции и частни звена. Това обаче не изглежда притеснително 
нито според статистиката в EUROPEANA, нито от добрите практики на 
европейските ни партньори в ATHENAPLUS консорциума. 

Около половината от дигиталните записи в  EUROPEANA имат отворени 
лицензи (http://opendefinition.org) и могат да се използват и адаптират по нов, 
включително и творчески начин. Близо 8 милиона записи са лицензирани 
съгласно лицензионните постановки на Creative Commons 
(http://creativecommons.org). СС е нетърговска организация, чиято цел е да 
създава технологична и юридическа инфраструктура за пълно използване на 
потенциала на информационното общество – всестранен достъп до наука, 
образование и – забележете – пълноценно участие в културата. 
Лицензионните стандарти на СС  не са алтернатива на авторското право, те са 
в негова подкрепа, защита и допълнение. Всеки, който желае да обяви свой 
продукт в Интернет пространството, може да използва лицензионните 
стандарти на СС, например само за некомерсиална употреба. Така 
потребителят на този продукт има свободата да го изменя, надгражда, 
допълва и твори с него, а след това да го публикува в мрежата като нов 
продукт със същите или други ограничения в рамките на СС. 
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Докладът на СС за  миналата година посочва 882 милиона лицензодатели, 
използвали стандартите на организацията. От тях 58% разрешават 
комерсиална употреба, 78% позволяват адаптации. Най много публикации има 
в Северна Америка – 37%, следвана от Европа с  34%. Най-много отворени СС  
лицензи има в областта на културата. В доклада се твърди, че отворените 
учебници са спестили на студенти поне 100 милиона долара. 

В EUROPEANA се използват 13 лицензионни формати (rights statements), 
като 6 от тях са СС стандарти, присвоени на близо 8 милиона записи. Отделно 
около 9 милиона  записи са отбелязани със знака на публичния домейн на СС 
(Creative Commons Public Domain mark). В таблицата по-долу са посочени 
видовете лицензи и адресите, на които са поместени пълните дефиниции и 
тълкувания на стандартите. Описания и указания за използване на видовете 
лицензи се намират и на http://www.athenaplus.eu/index.php?en/158/content-
aggregation-tools-guidelines  

License examples URL 
1 The Public Domain Mark (PDM) http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
2 - Out of copyright - noncommercial re-
use (OOC-NC) 

http://www.europeana.eu/rights/out-of-copyright-
non-commercial.html 

3 - The Creative Commons CC0 1.0 
Universal Public Domain Dedication 
(CC0) 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

4 - Creative Commons - Attribution (BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

5 - Creative Commons - Attribution, 
Share Alike (BY-SA) 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

6 - Creative Commons - Attribution, No 
Derivatives (BY-ND) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 

7 - Creative Commons - Attribution, 
Non-Commercial (BY-NC) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

8 - Creative Commons - Attribution, 
Non-Commercial, share Alike (BY-NC-
SA) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

9 - Creative Commons - Attribution, 
Non-Commercial, No Derivatives (BY-
NC-ND) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

10 - Free access - no re-use http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ 

11 - Paid access - no re-use http://www.europeana.eu/rights/rr-p/ 

12 - Orphan work http://www.europeana.eu/rights/orphan-work-
eu.html 

13 - Unknown http://www.europeana.eu/rights/unknown/ 
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Над една трета от дигиталното съдържание в EUROPEANА  е отворено. 

Това означава, че или обектите са в публичния домейн и са свободни от 
авторско право, или носителят на авторско право е дал достъп до 
материалите съгласно  един от двата стандарта на СС: (BY) и (BY-SA).  

Добрите практики  

Стокльостерш – една от сградите на музея Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska (LSH )  
В края на август 2014 г. един от координаторите в EUROPEANА  публикува 

изследване за добрата практика в  голям музей в Нидерландия, озаглавена 
„Демократизиране на Rijksmuseum“ 
(http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Democratising%
20the%20Rijksmuseum.pdf). През април тази година излезе изследване за 
малък музей в Швеция, който обединява три отделни музея, известни със 
съкращението LSH поради дългото и трудно за произнасяне название. 
Материалът е  озаглавен „Да направиш голямо въздействие с малък бюджет“ 
(http://pro.europeana.eu/blogpost/making-a-big-impact-on-a-small-budget-how-the-
lsh-museums-share). И двете публикации отразяват пътищата на различни по 
мащаб и бюджет публични културни институции, които преминават през 
сходни организационни етапи на дигитализиране. Тук ще изложим накратко 
само историята на LSH поради съпоставимостта му с наши институции. 
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През 2012 г. музеят разработва стратегия за дигиталния си архив, 
наречена „Отворен архив за изображения“ (Open Image Archive). Проектът има 
за цел: 
• Да разшири съществуващия публичен уеб интерфейс на базата данни с 

нов модул, който ще позволи показване на изображения с висока 
разделителна способност. 

• Да подобри метаданните за по-удобно търсене. 
• Да инсталира нов сървър за връзка с националния агрегатор за 

EUROPEANА. 
• Да обозначи всички изображения със съответния формат за авторско 

право. 
Преди да започне проектът, в музея старателно обмислят европейската 

директива за информацията в публичния сектор (http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/europeanlegislation-reuse-public-sector-
information))http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/europeanlegislation-reuse-public-
sector-information), съкратено PSI. Директивата насърчава публичните 
институции в страните-членки на съюза за предоставят колкото е възможно 
повече информация за повторна употреба. Тъй като музеят е публично 
финансиран, ръководството решава да даде свободен достъп до цялата 
създадена в музея информация – метаданните и дигиталното съдържание,  
т.е. да я направи „отворена“ като стандарт съгласно европейската дефиниция 
на понятието. Това означава, че отделът за продажби повече няма да 
предлага изображения с висока разделителна способност срещу заплащане, 
тъй като те вече са свободно достъпни онлайн.  

Музеят е предоставил досега над 40 000 записа с висока разделителна 
способност в европейския портал. След въвеждане на софтуерна система за 
мониторинг на гледанията (чрез Wikipedia) дигиталните обекти на музея са 
посетени  около 5 милиона пъти за година и половина. Засилват се 
взаимоотношенията не само със сродни институции в Европа, но и с 
туристически агенции, учебни заведения, регионални обществени звена. Най-
голямото удовлетворение на музейните служители е, че при ограничения 
бюджет за маркетинг техните колекции са достигнали чрез дигиталните 
магистрали на ATHENAPLUS  до огромна аудитория извън пределите на 
страната. 

Опитът на LSH е показателен за нашите културни институции в няколко 
аспекта: 
• Разработване на стратегия за дигитализация преди да бъдат подробно 

разглеждани казуси за авторско право, а не обратното. Целите и 
политиката за дигитализация  зависят от културната спецификата на 



264 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

институцията и на този фон да се обсъждат случаите с авторското право 
над обектите. 

• Да се повишава качеството и разнообразието  на метаданните и да се 
следи за влиянието му върху онлайн потребителите.  

• Препоръчително е да се започне с малък брой обекти, които имат по-
висока културно-историческа стойност. 

• Да се търси подкрепа и партньорство както у нас, така и в ATHENAPLUS, 
където има организации и проектни партньори, готови да споделят опит и 
съдействие. 

Мрежата от добрите европейски практики ATHENAPLUS за интегриране на 
дигитално съдържание в EUROPEANА ясно посочва пътищата за отваряне на 
българското историческо наследство и съвременна култура и за  
приобщаването им в информационната инфраструктура на ЕС. Дигиталното 
отваряне на културата не заплашва  икономическия и обществен статус на 
институциите, защото поражда нови възможности за социален авторитет и 
икономическа реализация. 
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4. http://creativecommons.org/  
5. http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Democratising%20th

e%20Rijksmuseum.pdf   
6. http://pro.europeana.eu/blogpost/making-a-big-impact-on-a-small-budget-how-the-lsh-

museums-share  
7. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/europeanlegislation-reuse-public-sector-

information)  
 

ATHENAPLUS – DIGITAL HIGHWAYS OF EUROPEAN CULTURE 
Daniela Atanassova 

Abstract: The paper presents the latest trends in the development of open European 
culture’s digital collections. ATHENAPLUS as a Competitiveness and Innovation Framework 
Programme project for best practices networks aimed at improving the metadata and digital 
content exported to EUROPEANA via a complex mapping and ingestion tool. How to 
comfortably apply Creative Commons Licenses and EUROPEANA rights statements to digital 
cultural items. EU member states best digital practices and their implications for Bulgaria.  
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ОТВОРЕН ДОСТЪП – ДЕФИНИЦИИ, ПРАВНА УРЕДБА, 
ПРЕДИМСТВА 

Калина Георгиева1, Едуард Маринов2  

1 СУ „Св. Климент Охридски“, kalina.georgievaa@gmail.com 
2 Институт за икономически изследвания при БАН, eddie.marinov@gmail.com 

Резюме: С развитието на цифровите технологии и особено на възможностите за 
издаване на материали в електронен вид публикуването с отворен достъп се превръща 
все повече в глобален феномен. Отвореният достъп предоставя неограничена онлайн 
възможност за достигане до научни изследвания и научна информация. В доклада са 
представени общоприетите дефиниции за отворен достъп, типовете и средствата за 
осигуряването му и е направен опит за определяне на правната уредба, приложима по 
отношение на отворения достъп. Разгледани са и основните ползи, които този вид 
публикуване предоставя от икономическа гледна точка. 

Ключови думи: Open access, отворен достъп, отворен достъп до научна 
информация, електронни публикации, авторско право при научните публикации  

1. Въведение 
Отвореният достъп (Open access, OA) е директен онлайн свободен достъп 

до резултати от научни изследвания, при това без сериозните ограничения по 
отношение на ползването, обичайно налагани от издателските договори. Той е 
средство за разширяване на достъпността, а оттам и за подобряване на 
усвояването и приложението на резултатите от научни изследвания. ОА е 
полезен не само за учените, но и за институциите, държавите и цялото 
общество, тъй като допринася за повишаване на ефективността и 
ефикасността на научната дейност.  

Идеите за осигуряване на свободен онлайн достъп намират практическо 
приложение доста преди формалното въвеждане на термина „отворен достъп“ – 
изследователи в областта на компютърните науки започват да изграждат 
собствени анонимни ftp-архиви още през 70-те години на миналия век, а в 
началото на 90-те години физиците и математиците създават arXiv-архиви. 
Ключова роля в тази област играят и библиотечните специалисти, които през 
средата на 90-те години съвместно с учените формират движението за отворен 
достъп. По прогнозни изчисления между 2017 и 2021 г. публикуването с отворен 
достъп ще обхване 50% от научните списания, а към 2025 г. около 90% от тях ще 
бъдат достъпни в такъв режим.1 

                                                                 
1 Вж. по-подробно Lewis, 2012. 
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2. Дефиниране на отворения достъп 
В теоретичната литература има множество определения и тълкувания на 

отворения достъп,1 които отговарят на съответния исторически контекст 
(промяната на технологията). За първи път обаче терминът е формулиран в 
три декларации от началото на ХХI век, когато достъпът до интернет получава 
по-широко разпространение. Това са Инициативата за отворен достъп от 
Будапеща (февруари 2002), Изявлението за публикуване с отворен достъп от 
Бъдезда (юни 2003) и Декларацията за отворен достъп до знанието в точните 
и хуманитарните науки от Берлин (октомври 2003 г.). Формулираните в тези 
документи дефиниции (между които има незначителни различия) съдържат 
основните характеристики на ОА.  

Съгласно Инициативата за открит достъп от Будапеща отвореният онлайн 
достъп е онази литература, която учените предоставят на всички, без да очакват 
заплащане. Тази категория включва преди всичко техните професионално 
рецензирани статии в списания, както и текстове, които все още не са 
публикувани, но се предоставят онлайн за предварителен коментар, или за да 
се направи съобщение за важни научни открития. Според Инициативата под 
„отворен достъп” до научна информация се разбира наличността на 
информацията за обществено ползване в интернет, което позволява четене, 
прехвърляне, копиране, разпространяване, отпечатване, търсене или създаване 
на връзки към пълните текстове на тези статии; прегледа им за индексиране; 
обработване на данните от тях със софтуер или използването им за всяка друга 
законна цел, без финансови, правни или технически ограничения извън 
свързаните с достъпа до интернет. Авторското право в тази област трябва да 
осигурява на авторите единствено контрол върху целостта на тяхното 
произведение и правото им да бъдат правилно и коректно цитирани.  

На форума в Бъдезда определението от Будапеща е обогатено с 
възможността за публично представяне на произведения с отворен достъп и 
правото на малък брой печатни копия за лично ползване, както и да се 
създават и разпространяват производни творби. Дефиницията е разширена и 
по отношение на целта, за която може да се използва произведението с ОА – 
изразът „всяка друга законна цел“ се заменя с „всяка разумна цел“. За да се 
смята едно научно произведение за такова с отворен достъп освен условието 
авторът да гарантира неотменимото, постоянно и в световен план право на 
достъп е добавено и второ изискване – трябва да бъде депозирана пълна 
версия на произведението и всички приложения в подходящ стандартен 
електронен формат веднага след първоначалното публикуване в поне един 
онлайн репозиториум. Авторското право е ограничено още повече и е сведено 
само до споменаване на авторството. 
                                                                 
1 Понятието се среща също и като „открит достъп“. 
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В Декларацията от Берлин се потвърждава формулираната в Бъдезда 
дефиниция, като допълнително се добавят обектите на отворен достъп – 
собствени научни и изследователски резултати, сурови данни и метаданни, 
източници на данни, дигитално представяне на образни и графични материали 
и научни мултимедийни материали. 

И трите определения включват в понятието за ОА премахването не само 
на ценовите, но и на разрешителните ограничения (свързани със защитата на 
авторското право). Ако се изведе една кратка дефиниция на ОА, тя би могла 
да гласи, че едно произведение е с отворен достъп, когато е дигитално, 
онлайн, безплътно и освободено от повечето от ограниченията, свързани със 
защитата на авторското право. 

Така дефинирания достъп може да бъде гратисен (gratis) или свободен (libre) 
OA, които се разграничат по обхвата на ограниченията, които премахват. При 
първия се премахват единствено ценовите бариери, той е безплатен, но не е 
освободен от ограниченията, произтичащи от защитата на авторското право или 
издателските договори, т.е. потребителите или трябва да се ограничат до 
„честната“ му употреба,1 или да поискат разрешение, за да я надвишат. При 
втория тип отворен достъп се премахват както ценовите, така и ограниченията, 
свързани с авторското право, т.е. на потребителите е изрично разрешено 
надвишаването на „честното“ ползване. 

Основните средства за осигуряването на отворен достъп до научни статии 
са две – списания с отворен достъп (златен ОА) и хранилища с отворен 
достъп (зелен ОА). Те се разграничават по това, че в първите се извършва 
рецензиране на публикуваните материали, а във вторите – не, което обяснява 
и много от различията между тях, особено по отношение на разходите за 
дейността им. Друга отличителна черта е, че за списанията е по-лесно да 
осигуряват свободен (libre) OA, тъй като за разлика от хранилищата самите те 
могат да получат разрешение за предоставянето на такъв достъп. Освен 
посочените средства за осигуряване на ОА, зададени от Инициативата за 
отворен достъп от Будапеща, съществуват и други, не толкова разпространени 
средства, например лични интернет страници, електронни книги, дискусионни 
форуми, блогове, мрежи за споделяне между потребителите и др.2 

                                                                 
1 Честната употреба (fair use) е правна доктрина, използвана в законодателството на САЩ, която 
установява правила за нелицензираното, но законно използване на материал със запазени 
авторски права. За да се разбере какво попада под закрилата на честната употреба, се използват 
четири критерия, свързани с целта на използването, вида защитен материал, използваната 
относителна част от материала и ефекта на използването, доколкото той може да се измери с 
пазарната си стойност. 
2 За повече информация за типовете и моделите за предоставяне на свободен достъп, както и за 
приложението им в България вж. Ганчев, 2014. 
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3. Правна уредба на отворения достъп 
Отвореният достъп е материя, която няма самостоятелна уредба с 

правнозадължителен характер, отговаряща на новата правна реалност в 
информационното общество. По тази причина правната рамка на отворения 
достъп трябва да се извлече чрез тълкуване на законодателството, 
регламентиращо авторското право, както и на това, засягащо правото на 
повторно използване на информация, включително и научна. 

С авторско право се закрилят редица обекти, резултат от творческа дейност, 
но на първо място в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАвПСП) се 
посочват произведенията на науката, литературата и изкуството. Отвореният 
достъп засяга научните произведения, които според ЗАвПСП са първични авторски 
произведения, обективирани чрез средствата на езика. Авторското право възниква 
автоматично със създаването на съответното произведение, като в случая на 
създаване на научен текст първичен носител на авторското право е авторът.  

На автора се признават редица неимуществени права (например да иска 
признаване на авторството му върху произведението и обозначаване на името 
му при всяко негово използване), които са неотчуждими и наследими 
независимо от правоотношенията, в които влиза авторът. Втората група права 
са свързани с действията на използване и разпореждане (имуществени права) 
с произведението и именно тези права имат отношение към отворения достъп. 
Авторът на научни публикации (като произведения на науката) може да е 
страна по различни правоотношения с цел отстъпване на имуществените си 
права. Това става, когато той сключи издателски договор, т.е. договор за 
използване на произведението, по който издателят е ползвател.  

При по-обстоен анализ на характеристиките на издателския договор се 
установява, че някои от тях са неприложими по отношение на списанията с 
отворен достъп поради две причини. Първо, по издателския договор издателят 
се задължава да извърши действия и да изплати на автора възнаграждение, а 
публикуването с ОА не е задължително възмездно, формално, срочно или 
търговско, какъвто е договорът. Второ, според ЗАвПСП формите на 
използване, приложими спрямо отворения достъп на научна информация, са 
възпроизвеждането на произведението и разпространението сред 
неограничен брой лица1  на оригинала или екземпляри от произведението.  

Що се отнася до разпоредбите, регламентиращи в конкретика издателския 
договор, те се разделят на императивни и диспозитивни. Първите се отнасят 

                                                                 
1 Трябва да се отбележи, че ЗАвПСП разглежда най-пряко засягащата ОА форма на използване – 
предлагането по безжичен път на достъп на неограничен брой лица до произведението или до 
част от него, само по отношение на създаването и използването на филми и други аудио-визуални 
произведения, артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи, филмовите продуценти и 
радио и телевизионните оператори, но не и на произведения на литературата и науката. 
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до: 1) дата и място на сключване; 2) страни; 3) предмет; 4) тираж на 
изданието; 5) срок на договора; 6) срок на предаване на ръкописа; 7) размер и 
ред на плащане на възнаграждението; 8) отговорност за нарушаване на 
договора. В практиката на публикуването с ОА винаги приложими са т. 1, 2, 3 и 
8, а наличието на останалите е обект на желанието на страните. Повечето от 
описаните в закона диспозитивни разпоредби на издателския договор са 
неприложими към публикуването с ОА. 

Друг вариант за регулиране на разглежданото правоотношение е 
предложената в Директива 2003/98/ЕО практика относно повторно използване 
на информация (в т.ч. и научна) от обществения сектор. Целта на Директивата 
е да се премахнат възможно най-много от съществуващите ограничения пред 
правото на повторно използване на информация, във връзка с което тя 
въвежда отворения лиценз (стандартни условия). В този документ се посочват 
разрешения и се заявяват ограничения за дадено произведение, които се 
конкретизират в пълния текст на приложимия отворен лиценз. Някои отворени 
лицензи предвиждат, че произведението може да бъде свободно използвано 
или разпространявано повторно, стига първоначалният автор да е подходящо 
цитиран. Според други всички производни произведения (или произведения, 
които включват всички или части от оригиналната творба) са на разположение 
под същия лиценз като оригиналната творба.  

Най-общо казано, отворен лиценз е този, който дава разрешение за достъп, 
повторна употреба и разпространяване на произведение с малко или никакви 
ограничения.1 Най-„свободната” му форма изисква единствено признаване на 
авторството и дава право на потребителя да разпространява, променя, да 
създава производни произведения, включително с търговска цел. Най-
разпространени са Creative Commons лицензите („съзидателно споделяне“).2 
Лицензите се прилагат, като авторът формулира стандартни условия или като 
такива му бъдат предложени и той се съгласява с тях. Именно вторият вариант е 
практиката, която използват повечето списания с ОА. 

Очерталата се поради липсата на регламентация на отворения достъп в 
ЗАвПСП празнота в правото обаче не бива да се отстранява с прилагането  по 
аналогия на правилата относно повторно използване на информация от 
обществения сектор, установени с Директива 2003/98/ЕО, защото Директивата 
се отнася за правоотношения, които се развиват между субект на частното 
право  и субект на публичното право, а правоотношението автор-издател е 
изцяло частноправно. 

                                                                 
1 Вж. по-подробно Guide to Open Licensing.  
2 За конкретен пример и по-подробна информация за тях вж. Димчев, 2012. 



270 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

4. Основни ползи от отворения достъп 
Ползите от отворения достъп най-общо могат да бъдат разделени в две 

групи – индивидуални (за авторите, ползвателите и издателите) и колективни 
(за научните институции, държавите и обществото).  

Най-очевидната полза от ОА за изследователите е, че произведенията им 
веднага придобиват публичност на глобално ниво. За да бъдат разбрани 
добре по-скритите предимства на отворения достъп за изследователите, 
трябва да бъде разгледана тяхната мотивация да публикуват, която е 
различна от тази при повечето от другите субекти, чиито произведения са 
защитени от авторското право. От една страна, целта на изследователските 
публикации е донякъде алтруистична – учените публикуват резултатите от 
работата си, за да могат те да достигнат до максимален брой техни колеги, да 
бъдат използвани и надграждани, като по този начин се осъществява развитие 
на познанието в конкретната област на изследване, както и в науката като 
цяло. Оттук идват и ползите за обществото. От друга страна, за разлика от 
произведенията на останалите автори (на музика, филми, художествени 
произведения и др.), научните публикации най-често нямат за цел 
генерирането на директни парични печалби, тъй като повечето научни 
списания, независимо от това дали са с ОА, или са платени, не плащат 
хонорари на авторите си за публикуваните статии. Мотивацията на учените да 
публикуват произтича по-скоро от създаването на възможности за индиректни 
печалби, свързани най-вече с тяхното кариерно развитие.  

Мотивацията на изследователите, публикуващи с ОА, може да бъде 
сравнена с тази на програмистите, разработващи софтуер с отворен код, 
изследвана от нобеловия лауреат за икономика за 2014 г. Жан Тирол, която 
също е свързана с извличането на кариерни ползи.1 Казано на езика на 
икономиката, даден изследовател публикува с ОА тогава, когато има нетна 
печалба (в широк смисъл) от това, равна на сбора от непосредствените 
печалби (непосредствени приходи минус непосредствени разходи) и 
последващите печалби (последващи приходи минус последващи разходи). 
Очевидно е, че при публикуване с ОА непосредствените приходи са нулеви 
или в най-добрия случай – минимални, а са налице непосредствени разходи – 
като такива могат да се разглеждат разходите, свързани с изследователската 
дейност (независимо дали те се поемат от самия изследовател, или от 
институцията, в която работи); времето, посветено на определено изследване 
(а не на някое друго или на преподавателска дейност) и особено на 
подготовката му за публикуване; цената на самото публикуване (ако има 
такава) и др.  

                                                                 
1 За повече информация относно „икономиката на отворените кодове“ вж. Lerner and Tirole, 2002.  
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Същевременно обаче няма последващи разходи, докато последващите приходи 
могат да бъдат много – например повишаване на цитируемостта,1 което води до 
утвърждаване на изследователя в научната общност; ускоряване на академичното 
развитие; предложения за по-високоплатена работа, за издателски договори и др. 
Това са т.нар. „сигнални стимули“, които могат да бъдат разделени на две групи: 
засягащи кариерното развитие и свързани с удовлетворяване на егото. Според 
икономическата теория сигналните стимули са толкова по-силни, колкото по-видими 
са резултатите за заинтересуваната аудитория, колкото по-голямо е влиянието на 
дадено усилие върху резултатите и колкото по-информативни са резултатите по 
отношение на способностите на изпълнителя.2 Безспорно е, че в научната област 
задоволяването на тези условия зависи от качествата на самите изследователи и от 
тяхната работа. Публикуването с отворен достъп обаче благодарение на самата си 
същност дава възможност за повишаване на сигналните стимули. Това от своя 
страна води до нарастване на икономическата ефективност на публикуването с ОА 
от гледна точка на изследователите. 

Основното предимство на публикациите с отворен достъп за ползвателите 
им е, че ОА премахва ценовите бариери и ограниченията, свързани с 
разрешението за ползване. Публикациите с отворен достъп не се създават 
безплатно, при тях просто цената не се заплаща от потребителите. Така повече 
потребители имат възможност да използват повече продукти, което е от полза и 
за тях, и за създателите на тези продукти, а и за развитието на науката, тъй като 
основните ползватели на такъв тип произведения са други изследователи. 

По отношение на издателите на списания с ОА ползите от отвореният 
достъп са свързани най-вече с намаляването на разходите за дейността им, 
което донякъде компенсира загубата на приходи от продажби. Някои от тези 
икономии - например премахването на разходите за печат и физическо 
разпространение, са присъщи не само на изданията с ОА, но и на всички 
дигитални издания. Налице са обаче и разходи, характерни за платените 
издания, които отсъстват при тези с отворен достъп. Те са свързани с 
абонамента (реклама, следене и подновяване на абонаментите, договаряне на 
цените, събиране на таксите и др.); с техническите средства за защита на 
авторските права (оторизиране на потребители, разграничаване на оторизирани 
и неоторизирани потребители, блокиране на достъпа на неоторизираните и др.); 
с правни услуги (създаване и налагане на ограничителни споразумения, съдебна 
защита и др.). Освен това множество списания с ОА елиминират и разходите за 

                                                                 
1 Към сегашния момент стандартният показател за измерване на стойността на научните издания и 
публикации е цитируемостта. За количествено изследване на влиянието на ОА върху броя цитирания, 
времето между публикуване и цитиране и измерването на импакт фактора на публикациите вж. Swan, 
2007.   
2 За повече информация относно икономическите аспекти на сигналните стимули вж. Holmstroem, 
1999.  
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маркетинг, разчитайки на реклама и публичност, предоставяна чрез интернет 
търсачки, блогове, дискусионни форуми, социални мрежи и т.н.  

Списанията с ОА са устойчиви от икономическа гледна точка, защото 
реалните разходи за рецензиране, подготовка на ръкописите и 
разпространение са много по-ниски от цените за абонамент на повечето 
платени списания в момента. Основната идея при финансирането на издания 
с отворен достъп е, че онези, които имат интерес от разпространението на 
информацията, плащат „производствените“ разходи предварително, за да 
може достъпът да е безплатен за всеки, разполагащ с нужното оборудване. 
Някои от списанията с ОА се финансират от субсидии (от научни институции, 
библиотеки, фондации, държавни институции и др.), докато други изискват 
заплащане за публикуване на одобрените статии от автора1 (или този който го 
финансира – работодател, проект и др.). Освен това списанията с отворен 
достъп могат да генерират печалби и чрез реклама, издаване на печатни 
версии или допълнителни услуги.2 А фактът, че популярността им става все 
по-голяма, увеличава потенциалния размер на такива приходи.  

Отвореният достъп е полезен инструмент за изследователските 
институции – от една страна, те могат да го използват като инструмент, с 
чиято помощ да наблюдават и оценяват изпълнението на изследователските 
си програми; от друга страна, предоставяйки ОА до осъществяваните от тях 
изследвания, те популяризират дейността си; и не на последно място, ОА 
позволява да се идентифицират „бели петна“ в науката – ниши, които биха 
могли да бъдат запълнени. Същите предимства получават и външните донори 
на научната дейност, които имат интерес да следят и оценяват доколко 
ефективно се използват отпуснатите от тях средства, както и да осигуряват 
максимална публичност и разпространение на резултатите от финансирането 
си. Всичко това кара все повече изследователски институции и донори да 
провеждат политики на отворен достъп, които изискват финансираните от тях 
изследователи да предоставят ОА до резултатите от научната си дейност.3 
Това са и причините за нарастването на броя на университетите и научните 
институти, поддържащи фондове за заплащане на такси за публикуване в 
„платени“ издания с ОА от името на изследователите си. 

Увеличават се и доказателствата, че дори държавите имат полза от ОА, 
защото той засилва въздействието на изследователската дейност, в която те 

                                                                 
1 Трябва да се отбележи, че близо 70% от списанията с отворен достъп не изискват никакво 
заплащане от страна на автора, докато около 75% от платените списания изискват (някакви) 
такси. В действителност обаче почти 90% от таксите в платените списания или се опрощават, или 
се заплащат от спонсори от името на авторите (Suber, 2006). 
2 Финансирането на изданията с отворен достъп е анализирано подробно в Suber, 2012, част 7. 
3 Например ОА е включен в правилата за осъществяване на дейностите по Хоризонт 2020 на ЕС (вж. 
European Commission, 2013). 
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инвестират публични средства. Отвореният достъп разширява и ускорява 
прилагането и комерсиализирането на резултатите от научна дейност, като по 
такъв начин повишава възвръщаемостта от публичните и частните разходи в тази 
област. Той дава възможност на много субекти (напр. медици, студенти, малки 
фирми в областта на консултантските услуги, архитектурата, електрониката, ИКТ, 
био- и нанотехнологиите и др.) възможност за обогатяване на познанията им, за 
предоставяне на по-качествени услуги и за повишаване на производителността 
както на собствената им дейност, така и на тази на техните клиенти. 
Въздействието на ОА е по-силно в някои определени сектори (най-вече 
зависимите от знанието услуги), но е голямо също и в области като мениджмънта 
и икономическата теория и практика, защото подобрява качеството на 
предлаганите услуги и продукти. Освен това ОА може да окаже положително 
влияние и върху разработването на политики благодарение на по-добре 
информираните участници в тяхното обсъждане, както и на разширения достъп до 
информацията, от която зависят решенията.1 

Както вече беше отбелязано, ползи са налице и за обществото, тъй като с 
помощта на отворения достъп изследователската дейност става по-ефективна и 
по-ефикасна, давайки по-бързи и по-качествени резултати. Положителното 
влияние на ОА е свързано и с увеличаване на информираността на гражданите и 
потребителите, което води до по-добро използване на публичните услуги, по-
големи възможности за потребителски избор и т.н. Това от своя страна повишава 
индивидуалното и общественото благосъстояние. 

5. Заключение 
Достъпът до интернет променя коренно практиките на разпространение на 

научното познание. Отвореният достъп до научни публикации е индикатор за 
новата концепция за научно публикуване. Очевидно е, че ОА се очертава като  
практика в световен мащаб.  

Въпреки че съществуват множество дефиниции за отворения достъп, 
всички те се обединяват по отношение на основните характеристики на ОА – 
задължителното отсъствие на ограничения при достъпа (вкл. и ценови) и 
признаване на авторството като минимално ограничение на използването. 

Поради икономическата му ефективност, освен потребителите и самите 
автори, възможните ползи от отворения достъп засягат и много други групи – 
издателите, научните институции, отделните отрасли на икономиката. Заедно с 
ефектите на ОА, подкрепящи развитието на науката, той може да се разглежда и 
като фактор за увеличаване на общественото благосъстояние.  

                                                                 
1 За квантифициран анализ на икономическите ползи от отворения достъп за държавата вж. 
Houghton and Sheehan, 2006. 
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Въпреки направените през 2006 и 2011 г. промени в ЗАвПСП, целящи да 
осъвременят правната регламентация в съответствие с развитието на 
технологиите, законовото регулиране на правоотношението автор-издател 
остава неприложимо за научни текстове, които авторът е пожелал да бъдат 
свободно достъпни. Възможното прилагане по аналогия на правилата относно 
повторно използване на информация от обществения сектор за регулиране на 
ОА пък е ограничено поради различията в субектите на правоотношенията. 

Мащабното разпространение на публикуването с отворен достъп, 
икономическите ползи от него и съществуващата празнота в българското 
законодателство налагат промяна в  правната уредба на авторското право в 
България. 
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OPEN ACCESS – DEFINITIONS, LEGAL BASIS, BENEFITS 

Abstract: With the development of digital technology and especially the possibilities for 
electronic publishing Open access publishing is becoming more and more a global 
phenomenon. Open access means unrestricted online access to scholarly research and 
research data. The paper presents the common definitions, the types and vehicles for 
delivering of Open access and tries to define the legal basis for the implementation of Open 
access publishing. Further, the paper discusses the main benefits presented by Open access 
from an economic perspective.  
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Abstract: With the emerging online based networks, it is now possible for any person to 
connect and communicate with thousands of people from any part of the world about any 
topic. There is no refuting that online platforms have become an integral, vital, and vibrant 
part of contemporary society changing the way we communicate, socialize and conduct 
business. And with the emerging online trends, online security is one of the most vulnerable 
things many ignore and also the most malicious one of all. 

Keywords: internet, internet security, malware, information security, online network security, 
online network protection 

Introduction 
The continuous growth of the consumer to consumer communication has a 

serious impact on the market as a whole; social media is now a factor that 
pressures and affects corporations to act more aggressively on their corporate 
strategy, performance and tactics. According to Gartner (2014) “marketing 
departments have to monitor, communicate and engage in social commerce 
business with several hundred public social networks. Customer service has to 
respond to tweets and Facebook and LinkedIn discussions, as the ways to provide 
customer service and sell to people are now using social media as a source of new 
leads and intelligence on prospects”. However, the strength of the online platforms 
nowadays is also any corporation's weakness– because customers’ conversations 
are out of any organization's’ control. They can happen anywhere and at any time.  

This paper analyzes the individual, organizational and mitigating risks of online 
use.  
Individual risks 

Internet users have raised their voice on growing concerns with the decline in 
personal privacy. Building a personal image/brand using our own skills and social 
media is not only free but also convenient and powerful. But even as we are 
empowered to connect freely with our family, friends this free communication poses 
a security threat.  
The Online Trail 

Our communications with friends, consumers or customer service 
representatives, online transactions, chats, purchases, and emails all leave a digital 
path often referred to as an “online trail.” What that trail consists of could simply be 
basic information about ourselves - full name, gender, employment history, 
relationship status, etc. Once we have established ourselves as online users with 
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recurring practices and habits, we turn into an easy target because we have left a 
trail on our interests too. And often, we pay for the trail we leave on those interests 
when we shop for them - shoes, hockey tickets, etc. Besides the basic information 
we leave in our trail, we add our bank account information, credit cards, full address, 
social security number to our online data. With the advancement of technologies, 
the world of internet users must be aware of the related concerns and the threats of 
online privacy and web tracking. Overall hackings, credit card and identity thefts 
have been growing and people are dedicating much more time, attention and funds 
into preventative measures. A 2013 Harvard issued research examined how teens 
learn about online privacy and where they find information. In a survey the school 
conducted, it was found that over 85 percent of people had answered that they take 
certain preventative measures to hide their personal trail online. Some had shared 
that clearing data & cache, as well as deleting cookies has helped them maintain a 
masked persona online. Over a fifth of the respondents in the survey had answered 
that they have compromised an email account or a social profile in their attempt to 
be safe on the internet (Weigel, 2013).  
Click-jacking  

Users of social media such as Facebook® and Twitter frequently send or share 
links to each other for videos, music etc. This has made it really easy for hackers 
and spies to install rogue software on computers when people inadvertently click a 
bad link. Concealing hyperlinks beneath legitimate clickable content which, when 
opened, causes a user to unknowingly perform actions, such as downloading 
malware, or sending their personal identification documents to a site.  Numerous 
click-jacking scams have employed “Like” and “Share” buttons on social networking 
sites. Such malware can cause a numerous issues; often people have been lured 
into fraudulent transactions or using hidden software to steal data and personal 
information, as well as sensitive corporate info that might be on the computer 
(Accenture, 2014). 
Doxing  

 Doxing is publicly releasing a person’s identifying information such as their full 
name, DOB, place of living, address and any multimedia such as photos. Those are 
typically retrieved from social networking site profiles. Data mining and other 
information captive techniques have become a bigger issue in recent years and 
social media platforms such as Facebook not only utilize the personal info that has 
been shared by its users for things like targeted marketing, but they also sell it to 
companies and vendors. 
Cross-Site Scripting (XSS)  

The malicious code is injected into a benign or trusted website.  What we refer 
to as a “Stored XSS Attack” is when a harmful code is permanently stored on a 
server; a computer is compromised when requesting the stored data.  A Reflected 
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XSS Attack is when a person is tricked into clicking on a malicious link; the injected 
code travels to the server then reflects the attack back to the victim’s browser.   
Wireless Insecurity 

When discussing security online and breach of personal information on the 
internet, we cannot omit the importance of Wi-Fi protection. Public hotpots are 
insecure and an easy way to have our personal information leaked.  It is crucial to 
realize that the Wi-Fi network does not end at the comfort of your home or office and 
your Wi-Fi security is often the easiest thing to target. If the wireless account you 
own is not secured, then anyone can easily gain access to all your information, 
including passwords and files. However the Wi-Fi scare works the other way around 
as well - when you connect from your device to a public Wi-Fi network you allow 
others to see the content on your device, unless you have special protection. Either 
way, Wi-Fi networks are vulnerable in terms of what the safest way to use them is. 
Organizational Risks 

Organizations that simply allow social media use without any policies or 
guidelines open themselves to security threats. According Grant Thorton (2013) the 
risks from social media fall into the following categories (figure 1):  

 
Figure 1: Web Categories Infected with Malware 

Data Source: Commtouch software online lab 
Damage to brand reputation 

Online social networks can produce powerful effects of branding and can greatly 
enhance reputation. However, online reputation systems are important but subject 
to risk. Unintentional or intentional misinformation is frequently posted on the 
Internet, which is then taken as fact by many viewers. In social media, data is stored 
in many places where many different users can access it. Having data accessible to 
many users increases the chance that a malicious or mistaken user could post 
erroneous information, which compromises organizations reputation. 
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Fraud 
Several high-profile cases of hackers representing themselves as organizations 

or companies have highlighted the potential of social media to perpetrate fraud that 
is harder to deal with because information goes “viral” so quickly in an online and 
wireless world. These cases have had serious consequences. Hackers representing 
themselves on Twitter as the Associated Press posted a false story about a 
bombing at the White House which caused the Dow Jones Industrial Average to fall 
about 150 points in a matter of minutes, representing approximately $150 billion in 
market value (Merchant, 2013) In another case, a spy assumed a different identity 
and sent a Facebook friend request to a corporate executive. As the days went by, 
he dropped his guard and eventually shared non-public information about his 
company’s revenues (Hill, 2011). 
Mitigating Risk 

The number of social network users worldwide skyrocketed to 1.73 billion in 
2013 and is expected to top 2.55 billion by 2017. In the US, people spend 16 
minutes of every hour using social media. It is clear that given the high number of 
users, organizations cannot avoid social media.  With incentive like this, "it is better 
to manage it effectively than try to stand in its way." (Accenture, 2014) 

Accenture has recommended a three-tiered strategy for risk management 
including policies, procedures, and background monitoring. 
 

AN ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF A SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT 
GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY STRUCTURE 

 
Figure 2: Social Media Risk Management Governance and Accountability Chart 

Source: (Accenture, 2014, p. 11) 
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The Grant Thorton (2013) report on social media risks recommends the 
following practices to reduce social media risks:  
• Assess — Develop a social media risk analysis and include IT, HR, legal, 

marketing and communications/public relations, along with the executive team 
(figure 2). Consider how social media activity can expose the organization in 
terms of business, regulatory, legal and market risks. 

• Govern - Create a social media governance structure whereby the senior 
management directs how using social media adds to the strategic aims of the 
organization (for example, increasing brand awareness, product advertising, or 
researching new customer bases) and institutes controls and on-going 
assessment of risk in social media activities 

• Source - Establish effective leaders in sponsorship positions to drive awareness 
and acceptance of the organization’s overall monitoring of social media use. 
Appoint the appropriate professionals to be responsible for social media, given 
their knowledge and roles. For example, marketing professionals for social 
media, and marketing and audit or compliance professionals for monitoring and 
policy adherence.  

• Monitor - Keep an eye regularly on social media comments and postings across 
all platforms. Accenture emphasizes advanced real-time monitoring technology 
to capture conversations about a company "from the standpoint of regulatory, 
business and brand risks."  

• Manage - Create a due diligence process for managing third parties, including 
third parties who monitor your organization’s social media. 

• Train - Conduct employee training programs that incorporate the organization’s 
policies and procedures for official, work-related use of social media, and 
possibly for other uses of social media, including outlining impermissible 
activities. 
Social media platforms are more than just an opportunity for businesses and 

individuals. Since social media is part of our daily lives, it is crucial we understand 
how the recommendations above can help with risk mitigation and how risk 
assessment in an important part of responsible internet usage. Identifying risks 
online for organizations is important for internal policy modification purposes, as well 
as for better addressing of risks and mitigation. Training on internet safety should 
not be conducted once, but it should rather be a reoccurring effort. 
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Conclusion 
According to Harris and Rae (2009), "social networks will play a key role in the 

future of marketing; externally they can replace customer annoyance with 
engagement, and internally they help to transform the traditional focus on control 
with an open and collaborative approach that is more conducive to success in the 
modern business environment." By properly utilising social media in organizations 
can positively influence their brand building and public sentience, customer loyalty 
and gain market insight of their consumers as a whole. 

However, the use of social media also carries significant risks—reputational, 
business, strategic, regulatory and more.  So the question arises whether to engage 
in social media or not? Again, the reach and benefits of social media can be seen to 
outweigh the risks. Thus, social media engagement is inevitable and profitable as 
long as it is accompanied by proper risk management policies. Social media 
strategies of organizations need to include policies that mitigate risks by instituting 
governance structures, processes and technologies focused on reducing social 
media risks and increasing its benefits. 
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Summary: More and more young people nowadays use smartphones and tablets to find 
information, to learn new things and to entertain themselves. These devices have become 
part of the everyday life of the so called digital natives. The game-based approach in non-
formal education and training and youth work is quite popular and there are a lot of different 
games used during youth training courses, seminars, youth exchanges and alike. However, 
most of the existing training non-entertainment games are either paper-based or computer e-
games. There is a lack of training youth games for mobile devices (smartphones and tablets). 

That is why mGames in YW project (www.mgames-youth.org) develops 
methodology and tools for mobile devices (smartphones and tablets) suitable for the 
youth work, mobile games for entrepreneurship, intercultural learning and green skills. 
The project will also train youth workers and trainers how to use mobile games in their 
training or consulting activities. The project will also train youngsters and youth organizations 
how to develop mobile games for non-formal educational purposes. The project is targeting 
the following groups, willing to introduce the mobile games training approaches in the youth 
work - - youth workers in youth centers and youth organizations,  youth trainers involved in 
out-of-school youth activities,  youth centers managers or leaders of youth organizations. 

The main products developed at the moment are three unique training games for 
mobile devices (suitable for Android and iOS) on the topics: entrepreneurship, 
intercultural learning and green skills. Further on, a manual will be developed that can 
be used by youth workers and managers of youth centers as a guiding material in 
implementing training mobile games in the youth work. 

Keywords: mobile games, training games, youth work, entrepreneurship, green skills, 
intercultural learning 

1. Introduction 
There are many traditional youth games (paper-based, drama-based etc.) and 

the respective paper-based training materials how to use them in the youth work. 
Last 10 years some e-games related to the youth work have also been developed. 

Rapidly, last few years, smart phones and tablets invaded the market and 
especially the world of the youngsters. The youngsters are more and more addicted 
to their smart phones or tablets. Every day they spend considerable time with their 
mobile devices playing games or using different social networks. But also, smart 
phones and tablets are radically transforming how we access our shared knowledge 
sources by keeping us constantly connected to near-infinite volumes of raw data 
and information. We enjoy unprecedented instant access to expertise, from informal 
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cooking lessons on YouTube to online university courses. Every day people around 
the globe are absorbed in exciting new forms of learning. Obviously, the easiest way 
to reach the young people is to provide them the information and key competences 
they need using a user-friendly tool, which is very close to their daily habits and 
lifestyle. But there is still a gap in the existing training tools for mobile phones, tools 
which are suitable for the youth work (youth exchanges, youth training course, youth 
seminars etc.). Even though the youth workers and trainers realize the potential of 
the mobile games, they are facing lack of experience and training materials how to 
develop and implement such games in the youth work. 

That is why mGames in YW project (www.mgames-youth.org) develops 
methodology and tools for mobile devices (smart phones and tablets) suitable 
for the youth work, mobile games for entrepreneurship, intercultural learning 
and green skills. The project will also train youth workers and trainers how to use 
mobile games in their training or consulting activities. The project will also train 
youngsters and youth organizations how to develop mobile games for non-formal 
educational purposes. 

The project is being implemented by a partnership of several organizations and 
institutions from Bulgaria, Germany, Italy, Slovenia and Poland. National Student 
Information and Career Center (www.infocareercenter.org) is the project coordinator 
and Student Computer Art Society (www.scas.acad.bg) is the main Bulgarian 
partner responsible for the mobile training games development. The Bulgarian 
partners are non-governmental organizations experienced in developing online and 
interactive training tools for youth work. The rest of the partners and youth 
organizations, youth information centers and cultural organizations from Germany, 
Slovenia, Italy and Poland.  

Main project results include the mobile games for youth entrepreneurship, 
intercultural learning and green skills suitable for iOS and Android; a survey on the 
existing e-games, e-tools and training methods suitable for the youth work; 
developed methodology how youth organizations and youth workers could design 
and implement mobile applications and games in the youth work; manual for youth 
workers and training events for youth workers. Mobile training games and manual 
will be available in all partner languages and all products can be downloaded 
and used for free. 

The expected impact includes but is not limited to: increased capacity of the 
youth workers in the ICT implementation in the youth work and increased 
involvement of the young people; increased capacity of youth trainers on how to use 
mobile games in the out-of-school youth training; providing the national institutions 
and authorities with an innovative model for work with young people; showing the 
nowadays trends and cases of using mobile games in the training process. 
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2. Mobile games in youth non-formal education – mGames in YW 
project methodology and results 

The mGames project (www.mgames-youth.org), as referred to shortly in this 
paper, started in January 2015 and will finish at the end of December 2015. At this 
stage of the project (May 2015) half of the work has been finalized. There is a 
completed survey on existing e-games and mobile training games and their use in 
youth work and by the young people. The first versions (1.0) of the 3 mobile 
training games are ready for download in AppStore and Google Play. The 
mGames manual as well as the training and piloting events are further to be 
implemented during the rest of the year. All these products are available for free 
download and use through the project web site – www.mgames-youth.org.  

In this paper we will elaborate on the concept of training and non-entertainment 
games and their place in the youth work, then we will focus more specifically on the 
non-entertainment 3 mobile games in the frame of the project on entrepreneurship, 
intercultural learning and green skills. 

2.1. Youth work and games 
A/ Games usage in youth work 

In training activities games are commonly used to supplement traditional lecture-
based or online delivery of information. The role of games is primarily to reinforce 
the understanding of presented material, to invoke deliberation or discussions or to 
add variety in training.Games reinforce learning by means of their ability to offer 
immediate feedback to learners. Quite often, games are used to break up a training 
session, to initiate a learning event, or to conclude a learning event. Games usage 
in youth work is mainly carried out because they help instructors maintain participant 
interest or make the training more enjoyable and fun.  
B/ When to use games? 

Games can be used before traditional training methods (e.g. lecture, 
presentation) to create friendly atmosphere, to make participants get to know each 
other in a more informal way. 

Games can be used during the training activity to: provide instruction in specific 
knowledge and skills acquirement; measure criterion performance; aid in formative 
and summary evaluations. 

Games can also be used after traditional instruction to: assess the level of 
acquired knowledge; check whether the information has been conveyed properly 
and young people have understood it; provoke creativity and inspiration. 
C/ Why games engage young people? 

Playing games is an important part of our social and mental development. When 
young people are engaged in the learning process, they learn and retain more. 
Engagement can come though emotion, relaxation, and especially through fun. 
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Games are a strong motivating and engaging factor. Some people assume that 
playing games is trivial and insignificant. In fact, according to the statements of 
many scientists play has a deep biological, evolutionarily important function, which 
is in close relation with learning. 

Non-entertainment games are highly social, highly interactive experiences. 
Immediate and relevant feedback and positive reinforcement are additional keys to 
effective learning. 
D/ Types of traditional non-entertainment games 

- Ice-breaking - well-suited for the very beginning of youth trainings, 
exchanges or other events. The object is to get everyone comfortable and 
to have some fun. 

- Brainstorming - either individually or in a group. It is an organized 
approach for producing ideas. The key to brainstorming is not to interrupt 
the thought process. 

- Energizers - to set a mood or create an atmosphere, to wake people up 
before or during an activity and to introduce a topic in a light-hearted way. 

- Simulation - a model of reality in which the potential exists for players to 
test boundaries and discover facets of themselves they never knew 
before. 

- Role-play - an active learning method, based on exploring the experience 
of the participants, by giving them a scenario, where each person in the 
group has a particular role to play. Its main point is to discuss and to learn 
more from one’s own experience and that of others. 

- Adventure - characterized by investigation, which can include exploration, 
puzzle-solving, interaction with game characters. 

- Quizzes – the player tries to answer properly questions related to a certain 
field of knowledge. 

E/ How to choose the proper method? 
In order to make the right choice, few aspects have to be taken into account: 
- In relation to the subject: Which method will suit the subject best? 

Available time; What is the purpose – improving skills, challenging 
attitudes, etc.; Available equipment; How deep you want to go? 

- In relation to personal preferences: What is your experience? What is your 
preferred method? Take into account your skills and strengths; 

- The target group expectations: Learning style of the group; Group size; 
Age range; The gender make-up of the group; 

- In relation to the settings: Size & shape of the room; Available equipment; 
Available small rooms for division in groups, etc; 



286 VVIIIIII  ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо ии ииззссллееддвваанниияяттаа вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 22001155
 

2.2. Non-entertainment e-games 
A/ Introduction to the concept of non-entertainment (serious) games 

With the development of the computer games industry over the past years the 
interest in games has become bigger. People want more and more of them. This 
leads to the appearance of new branches, one of which is the non-entertainment 
games. 

The term “non-entertainment game” is nowadays established, but currently there 
is no single definition of the concept. In general terms, non-entertainment or serious 
games are associated with “games for purposes other than entertainment”.  

When comparing serious games with just computer games, serious games have 
more than just story, art, and software: the addition of pedagogy is what makes 
them serious. A serious game is not merely the application of games and game 
technology for non-entertainment purposes, in domains such as education, health, 
etc. The proven benefits of the non-entertainment games make them a preferred 
tool for training and education, not only in the process of learning, but in all spheres 
of social life. They extend far beyond teaching facts and rote memorization, and 
instead include all aspects of education – teaching, training, and informing, and at 
all ages. They should be engaging and motivating, which is advantageous, because 
it contributes to the development of a variety of skills and abilities. Serious games 
are defined as games that engage the user, and contribute to the achievement of a 
defined purpose other than pure entertainment. Games can support the 
development of a number of different skills: analytical and spatial skills; strategic 
skills and insight; learning and recollection capabilities; psychomotor skills; visual 
selective attention, etc. 

Non-entertainment e-games are highly social, highly interactive experiences. 
They are preferred in the sphere of education, both formal and non-formal, because 
of the immediate and relevant feedback and positive reinforcement, which are 
additional keys to effective learning. 

Non-entertainment games and simulations are one of the most popular tools for 
effective learning in non-formal education. Workshops and interactive events, in 
which games are core element, are significant part of youth trainings and 
exchanges. Games can awaken interest in issues and make a boring topic fun, and 
are well suited for learning content that requires practice. 

Non-entertainment games also help improve the quality of interaction. When 
talking about games, interaction has two important aspects. The first is the 
interaction of the player and the computer/smartphone. The second is the inherently 
social aspect of games — you do them with other people. Playing games promotes 
the formation of social groupings. While you can play alone, it is much more fun to 
play with others. This is why in pre-computer games the category of “solitaire 
games”, although not insignificant, is tiny compared to games that are played with 
others. Despite the industry’s initial (pre-networking) focus on single player games 
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or games against the machine, the tendency of all computer games today is to 
become multi-player. Critics who see computer gaming as an isolating activity 
should be aware of this. Like the Net, computer games are actually bringing people 
into closer social interaction — although not necessarily face-to-face. 
B/ Types of non-entertainment games 

Non-entertainment or serious games can be applied to a broad spectrum of 
areas, but they can be categorized in a number of different ways. Here is a list of 
some major categories: 

Classification by purpose: 
- Educational games - did not come into wide use until the 1990s, even 

though such games were created and used long before. They can support 
the development of various skills: strategic thinking, planning, 
communication, collaboration, group decision making, and negotiating; 

- Public policy games - designed to educate the public on some aspect of 
policy, to help them better understand and fulfill their role as citizens in a 
democracy; 

- Political and Social games - may concern a number of different kinds of 
tasks and situations, like different types of crisis management, dealing 
with terrorist attacks, disease outbreaks, biohazards; 

- Games for health - developed for health care applications. For example 
physical fitness (promote healthy habits); education in health/self-directed 
care; distraction therapy; 

- Business games; 
- Military games - treating various aspects of war fighting. From games with 

simple rules, allowing officers to become better planners for battles, they 
have evolved into extremely complex simulators for tanks, helicopters, 
group training, etc.; 

- Commercial games - as new technology and media have become 
available, they have been adopted for corporate training, and now interest 
is growing in serious games and simulations, for several reasons: the 
number of employees familiar with video games is increasing, and their 
interest is quickly and effectively caught by interactive serious games. 

- Advergames - games for advertisement; 
- Online communities; 
Classification by number of users: Single; Two-players; Multiplayer and 

Multi-team. 
Classification by playing environment: Online Single Player Games; Online 

Multi-Player and Multi-Team Games; Offline games; Mobile Games (Handheld and 
Cell-Phone). 
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2.3. Mobile games in entrepreneurship, green skills and intercultural 
learning 

There are total 3 mobile training games developed  available for free download 
in App Store (for iOS devices) and in Google Play (for Android devices). 

 
EVENT MASTER - Mobile 
training game on 
entrepreneurship 
 
Figures 1-3. Screenshots 
from “Event Master”  
mobile training game, 
dedicated to 
entrepreneurship 
 
Description: In the 
“Event Master” game you 
are a young entrepreneur 
starting your own 
organization which 

develops modern media educational materials and organizes training events. Your 
goal is to implement as many events as possible without going out of even one type 
of resources and before the 4 minutes expire.  

There are total eight events in the game – survey, conference, website, LMS 
(learning management system), manual, seminar, mobile app, training course. In 
order to start implementing your events you have three types of resources - 
financial, technical and human. Each new game starts with 10 financial, 14 technical 
and 7 human resources. Each organized event costs certain amount of resources 
and gives you different amount in return. All the time throughout the game you can 
see how much of each of those three types of resources you have left in the yellow 
circles at the bottom of the screen.  
 
Educational goals: Planning the spending of different resources in an organization, 
strategies for using the different resources, time management 
 
GREEN SKILLS - Mobile training game on waste separation 
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Figures 4-6. Screenshots from “Green Skills” mobile training game, dedicated to waste 

separation 
 
Description: The “Green Skills” game deals with the waste separation issues such 
as awareness of different packaging materials, different waste separation bins and 
their colour coding, so called special waste etc.  
 
Educational goals: Waste separation principles, different packaging materials, 
different waste separation bins and their colour coding, so called special waste 
 
CULTURE TRIP - Mobile training game on intercultural learning 

   
Figures 7-9. Screenshots from “Culture Trip” mobile training game, dedicated to 

intercultural learning 
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Description: You are playing as an alien, located in Bulgaria, whose spaceship 
crashed somewhere in Portugal. Your aim is to get there by finding the shortest way 
possible. You have to choose to which of the neighbouring countries you want to go 
in order to travel the shortest and most direct way from Bulgaria to Portugal. 
However, instead of seeing the names of the countries you may travel to, you will 
see pictures of some typical cultural things related to each of the neighbouring 
countries – e.g. food, architecture, objects, famous people born there, etc.  
Educational goals: Map of Europe and neighbouring countries, culturally specific 
information about the different European countries 

Conclusion 
Rapidly, last few years, smartphones and tablets invaded the market and 

especially the world of the youngsters. Even, the smartphones and tablets are 
replacing the low-level computers or lap-tops, being much cheaper, easier to use, 
easier to carry and easier to share. These devices are affordable even for young 
people with limited incomes. Consequently, the youngsters are more and more 
addicted to their smartphones or tablets. Every day they spend considerable time 
with their mobile devices playing games or using different social networks. So, why 
not utilizing this powerful device in the youth work for the purposes of non-formal 
youth trainings, seminars and youth exchanges? 

mGames project offers concrete tools (3 mobile training games) and 
methodological materials on how to use them, designed for youth workers and 
trainers. The 3 mobile games are on topics entrepreneurship, green skills and 
intercultural learning. These areas are very typical and important ones discussed in 
the majority of youth exchanges (youth mobility projects) or youth training activities, 
but the training methods currently used are focusing mainly on the traditional 
education practices as lectures, demonstrations, drama theatre and role-playing 
games etc.  The use of mobile games will provide the youth workers a possibility to 
use individual approach for the different young people they are working with and 
also to reach them at any time, not only on specific events (training courses, camps, 
seminars etc.) or special places (youth centers). 
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НОВИ ПОДХОДИ И ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ОЦЕНКА НА 
САМОПОДГОТОВКАТА В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ 

ИЗКУСТВА И ДИЗАЙНА 

Росен Петков 

Национална асоциация „Студентско общество за компютърно изкуство“ – СОКИ  
rosen@scas.acad.bg 

Резюме: Валидирането на самостоятелното учене чрез ИКТ базирани инструменти 
е широко разпространено в практиката - международно признатите езикови 
тестове, сертификационните системи на софтуерни и хардуерни фирми. 
Елементи на самостоятелно учене  и инструменти за оценка на самоподготовката 
все повече се използват в училищното и университетско образование. Сериозен 
проблем  е недостатъчното познаване на обучителния потенциал на съвременните 
медии и комуникации от мениджмънта на учебните заведения. Изследванията 
показват, че студентите и учениците не са удовлетворени от степента на 
модернизация на учебния процес, включително и в частта за оценяването. В 
професионалното обучение, както и в неформалното обучение, подходите и 
инструментите за оценка на самоподготовката се прилагат както за 
предварителна оценка, така и за получаване на сертификати за съответно ниво. 
Тук процедурите са съобразени със законодателната основа, която се обновява с 
възможности за валидиране на самостоятелното учене. В тази насока е и 
разработеният от СОКИ проект „Валидиране на самостоятелното учене и 
трансфер на кредити в областите уеб-дизайн и компютърна анимация“/create-
validate.org/. 

Ключови думи: валидиране, самостоятелно учене, единици резултати от ученето, 
компютърни изкуства, дизайн, компютърна графика, анимация, уеб-дизайн.  

1. Въведение 
Валидирането на самостоятелното учене е важен въпрос за 

професионалната реализация и кариера на всеки човек. В  динамичния и 
отворен пазар на труда все повече хора добиват професионални знания и 
умения чрез работа по проекти, чрез изнесени работни места, надомна работа 
или чрез дистанционни и неформални форми на обучение.  Самостоятелното 
учене и неговото валидиране са все по-актуални с развитието на онлайн 
мултимедията и широкия достъп до различни обучителни ресурси в Интернет.  

Корпоративният сектор отдавна е създал своя сетификационна система и 
предлага валидиране на знания и умения. Достатъчно е да споменем 
сертификационните системи на големи фирми като Microsoft или Cisco.  
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В сферата на езиковите познания широко известни са тестове TOEFL, на 
критическото мислене - SAT, в сферата на техническото обслужване на 
компютърна техника - А+ и др. Резултатите от тези тестове се използват като 
референции, както при кандидатстване за обучение в чужбина, така и при 
постъпване на работа.  

Валидирането на самостоятелното учене започва да навлиза и в редица 
сектори на професионалното обучение(ПО). В някои европейски страни, като 
Холандия и Белгия, има утвърдени процедури и центрове за валидиране, а в 
други, като Германия, по-трудно си пробива път, поради утвърдената дуална 
система в сектора на ПО. Процесът на валидиране се състои от следните 
стъпки: 1/.Получаване на информация за процедурата и изискванията за 
съответната квалификация; 2/.Събиране на доказателства (създаване на 
портфолио) и евентуално провеждане на допълнително обучение; 
3/.Оценяване на знанията, уменията и компетенциите от съответната 
институция/център; 4/.Признаване на знанията, уменията и компетенциите 
(издаване на сертификат). 

За България, в чл. 9 ал. 3, т. 3 на Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) е предвидено, че „професионални знания, умения и 
компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и 
самостоятелно учене“[1].  

Заедно с по-благоприятната законодателна основа се забелязват и опити 
за модернизиране и автоматизиране на процедурите за валидиране на 
знанията, уменията и компетенциите. Използването на онлайн инструменти, 
включващи тестове с елементи на мултимедия, игри, електронно портфолио и 
др. дава редица възможности в тази насока.  

2. Нови подходи и онлайн инструменти за валидиране на 
самостоятелното учене в корпоративния сектор, в сектора на 
професионалното образование/обучение и особености в областта 
на компютърните изкуства и дизайна 

В този раздел ще очертаем новите подходи и инструменти за валидиране в 
корпоративния сектор (с акцент в ИКТ / IT), след което ще коментираме новите 
подходи при валидиране от учебните заведения, центровете за 
професионална квалификация  и накрая ще се спрем на особеностите в 
областта на компютърните изкуства и дизайна.  
2.1. Тенденции при сертификационните процедури на фирми. 

В корпоративния сектор се използват професионални стандарти и 
процедури по сертифициране, чрез които се насърчава придобиването на 
допълнителни знания и умения или преквалификация. Фирмените 
сертификати удостоверяват само признати от фирмата(или набор от фирми) 
способности.  
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Сертификационните процедури в корпоративния сектор се делят на 
фирмено-зависими и фирмено-независими. Пример за фирмено-зависими 
сертификационни процедури  в ИКТ сектора са Apple Certification program, 
Cisco Career Certification program, HP ExpertONE programme, Google Apps 
Certification programme, Microsoft Certified Professional Program и др. Пример за 
фирмено-независими сертификати(или създадени от трети страни) са 
CompTIA (Computing Technology Industry Association), включваща 12 ИКТ 
сертификата, LIPIC (Linux Professional Institute Certification) за работещите с ОС 
Линукс и др.  

За да проследим тенденциите в тази област може да разгледаме една от 
най-утвърдените сертификационни фирмено-зависими процедури - на 
Майкрософт[3]. Броят на сертификатите е намален от 9 на 5, като сегашните 
сертификати имат малко по-общи формулировки, съответстващи на 
съвременните софтуерни решения.  

Типичен пример за фирмено-независими стандарти са множеството 
сертификати на CompTIA, които са предназначени за начинаещи или средно 
напреднали специалисти в ИКТ индустрията, като техници, системни 
администратори и др. Един от тестовете - CompTIA Network+[4] е 
предназначен да оценява знанията и уменията, свързани с изграждането и 
администрирането на компютърни мрежи.  

При запознаване с тези два примера за сертификати установяваме, че, 
отделните знания и умения са обособени в отделни раздели, като за всеки има 
отделен изпит с цел флексабилност на сертифицирането(различни пътеки) и 
натрупване на резултати, което е в унисон със съвременните практики за 
валидиране.  

Интересен е въпросът кои сертификати най-често се търсят от 
работодателите. За да се направи такава статистика, трябва да се изследват 
социалните мрежи и порталите за кариерно развитие. Ето един пример за 
изследване на търсенето на сертификати (цифрите може да са субективни) от 
tom’sIT Pro [6]: 

 
Фигура 1. Пример за статистика за търсенето на сертификати (tom’sIT Pro) 
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2.2. Тенденции при валидиране на самостоятелното учене от 
училища(техникуми), центрове за професионално обучение(ЦПО) и 
организации(на работодатели и други). 

Валидирането на самостоятелното учене от държавно признатите 
организации и институции е пряко свързано със законодателната рамка. 
Новата законова база изяснява принципите за валидирането на 
самоподготовката,  дефинира и прецизира някои понятия. В ЗПОО ясно е 
дефинирана разликата между професионално обучение и професионално 
образование.  

През 2008 г. Европейският парламент и Съвет публикуваха директива за 
въвеждането на Европейската квалификационна рамка (European Qualifications 
Framework), която фиксира 8 нива на квалификация[7]. Една година по-късно е 
приета и Европейската система за трансфер на кредити (European Credit 
(Transfer) System in Vocational Education and Training), чиято цел е да улесни 
признаването, натрупването и прехвърлянето на единици рeзултати от 
ученето. 

Един от първите проекти в България в областта на валидирането в ИКТ 
сектора е проектът CREATE „Валидиране на самостоятелното учене и 
трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация“[8] с 
ръководител - авторът на този материал. По този проект има разработени и 
конкретни инструменти за валидиране по две професии.   
2.3. Тенденции при валидиране на самостоятелното учене в 
областта на компютърни изкуства и дизайна 

По-горните тенденции имат отношение и към направленията Компютърни 
изкуства и дизайн. Налице са и редица особености. Например, използването 
на инструмента портфолио и неговия по-съвременен вариант е-портфолио 
(еPortfolio), имат широко приложение.  

Съвременните социални мрежи и портали за търсене на работа се стараят 
да дават разнообразни възможности за създаване на електронно портфолио. 
Сайтовете за работа дават възможност за регистрация и поставяне на  
портфолио или CV. Тези e-документи са “мултимедийни, съдържат линкове 
към е-портфолиото на кандидата за работа. Придобиха популярност редица 
онлайн портфолио системи, като Behance в сферата на дизайна: 

Друг проект на автора на този доклад представя възможностите на 
електронното портфолио - ePortfolio for Your Future (www.my-eportfolio.org). 
Този проект обхваща система за ePortfolio, изградена на основата на Mahara, 
мотивационни тестове, игра, ръководство и други обучителни материали. 
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Фигура 2. Онлайн портфолио система и обучителни материали по проект 

ePortfolio for Your Future (my-eportfolio.org) 
Класически пример за оценка на самостоятелното учене в областта на 

креативните професии е проектът CREATE (create-validate.org) „Валидиране на 
самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и 
компютърна анимация“. Сайтът на проекта проследва класичската процедура 
при дизайна на системи за валидиране - 1/.Определяне на „темите“ на 
определена професия и „единиците резултати от ученето“ (units of learning 
outcomes); 2/.Разработка на тези единици; 3/.Oпределяне на методите и 
инструментите за оценка на резултатите; 4/.Определяне на тежестта на 
отделните резултати от ученето и съпоставянето на точкова система, 
например базирана на ECVET; 5/.Kонкретни инструменти за оценка -игри, 
тестове, портфолио системи и др.  

Заключение 
Подходите в разгледаните три области (сертифициране в корпоративния 

бранш, валидиране в професионалните училища/центрове и специфичните 
особености на валидирането в областта на компютърните изкуства и дизайна) 
не се изключват, а имат общи характеристики и се допулват. Все по-голямо  
развитие и използване получават онлайн методите за валидиране и 
разнообразните инструменти за оценка на единиците резултати от ученето- 
игри, тестове и електронно портфолио.  
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Международните проекти „еPortfolio for Your Future” и „Валидиране на 

самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и 
компютърна анимация“ са подкрепени от програмата Lifelong Learning на ЕС. 
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NEW TENDENCIES AND ONLINE TOOLS IN VALIDATION OF SELF-ACQUIRED 
LEARNING IN COMPUTER ARTS AND DESIGN 

Rosen Petkov, Student Computer Art Society /SCAS/, scas.acad.bg 
Abstract: The paper explores the new tendencies in validation of knowledge, skills and 
competencies. Nowadays tendencies in three areas of observation have been presented- in 
the corporate sector, in the professional education sector and specifics in some artistic areas 
(computer arts and design). In the corporate sector, vendor-dependent and vendor-
independent certification procedures and standards have been presented. Concerning the 
professional schools and centers, the emphases is on the legislation framework and 
European recommendations. The implementation of EQF and ECVET is a long process 
which needs understanding and special efforts in the VET policy. Major aspects of units of 
learning outcomes design have been presented. Some specifics in the artistic professions 
have been explored, the implementation of ePortfolio, eGames and online tests in the 
validation procedures has been discussed.  
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ЗА ПРОФ. БЪРНЕВ 
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКА,  
ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ПРОФЕСОР ПЕТЪР БЪРНЕВ 

12-13 ноември 2015, София, България 
www.math.bas.bg/infres/cib80  

През 2015 г. се навършват 80 г. от рождението на проф. Петър Бърнев, 
един от основателите на направлението "Информатика" в Института по 
математика и информатика при БАН, основател и ръководител на секция 
"Математическо осигуряване", дългогодишен заместник-директор на Единния 
център по математика и информатика, дългогодишен заместник-председател 
на Съюза на математиците в България, основател и пръв председател на 
Асоциацията за развитие на информационното общество.  

Във връзка с това Институтът по математика и информатика при БАН, 
съвместно с Факултета по математика и информатика при Софийски 
университет "Св. Климент Охридски", Асоциацията за развитие на 
информационното общество, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 
Съюза на математиците в България и Съюза на учените в България 
организират провеждането на юбилейна научна конференция по информатика 
в негова чест. 

Целите на конференцията са:  
• Да се съберат исторически сведения и материали за развитието на 

информатиката в България, които по-късно да влязат в изграждащия се 
Музей на математиката и информатиката; 

• Да се анализира състоянието на информатиката в България и посоките за 
нейното развитие; 

• Да се представят нови научни резултати във водещите направления на 
изследване в информатиката у нас. 

Програмата на конференцията ще съдържа:  
• Сесия, посветена на приноса на проф. Бърнев за развитието на 

информатиката и информационното общество – просветител и учител на 
много от българските информатици; 
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• Сесия, посветена на историята, настоящето и бъдещето на 
информатиката в България; 

• Сесия с научни доклади по информатика. 

Поканваме всички, които имат желание да участват с или без доклад на 
събитието, да посетят сайта на конференцията www.math.bas.bg/infres/cib80. 

  
 

проф. Петър Станчев, председател на програмния комитет 
доц. Стоян Порязов, председател на организационния комитет 
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ПРОФ. ПЕТЪР БЪРНЕВ – ПИОНЕР И В ОБЛАСТТА НА 
ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА МАТЕМАТИКА И ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ И 

АЛГОРИТМИ 

Бих искал да открехна една страница от научната дейност на проф. Петър 
Бърнев, която хвърля определена светлина върху страстното му желание за 
участие и трайно присъствие в бързо развиващите се през 60-те и 70-те 
години на миналия век направления: Изчислителна математика и Числени 
методи. 

През далечната 1962 г проф. Кирил Дочев публикува първото 
доказателство за сходимост на итерационния алгоритъм на Вайерщрас, 
публикуван в Ges. Werke, (3), 1903, 251-269 (без доказателство) за 
едновременно намиране на всички прости нули на даден алгебричен полином.  

От този момент, до наши дни, плеяда български и чуждестранни 
математици и информатици работят изключително успешно в посоченото 
направление. 

Тази тематика допада много и на проф. Бърнев. И не само, защото е 
първият български професионален програмист (извадка от траурното слово на 
акад. Благовест Сендов по повод кончината на проф. Петър Бърнев). 

Предполагам, че по онова време, Кирил Дочев се е обърнал с молба към 
Петър Бърнев за написване на професионална програма, с оглед детайлното 
изучаване на свойствата на тази вече класическа итерационна процедура. 

Не закъсняват и самостоятелните му изследвания в областта на 
итерационните алгоритми – изготвяне на стандартни подпрограми (във връзка 
с програмното осигуряване на ЕИМ) и конструиране на самоускоряващи се 
процедури. 

На състоялата се в София Международна конференция Петър. Бърнев 
изнася специализиран доклад върху метода на Кирил Дочев и възможности за 
неговото модифициране както и ефектна програмна реализация. 

На тази конференция присъства и изследователят Imo Kerner, който е 
впечатлен от доклада! (по спомени на български колеги, участници в научния 
форум). 

Запомнете това име! 
Окуражен от тези и други собствени резултати, Петър Бърнев представя 

научна статия за евентуално публикуване в много авторитетния тогава 
журнал: Commun. АСМ  
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След мъчителна процедура по рецензиране на статията, следва отказ за 
публикуването и. 

 
Каква е обаче изненадата на проф. Бърнев, когато през 1966 г излиза 

статията: 
I. Kerner, Algorithm 283, Comm. ACM 9, 1966, 273. 

 
Това е един алгоритъм, който се явява – близнак – компилация от 

изнесения доклад на П. Бърнев в София и представената за публикуване 
статия. 

Изрично ще отбележа, че изнесеното по-горе се базира само на 
документален материал, който проф. Петър Бърнев любезно ми предостави в 
края на 80-те години, знаейки за моите изследвания и пристрастия по темата. 

Това разбира се, не може да сломи проф. Бърнев и той продължава 
изследванията си. 

Съвместно с проф. К. Дочев публикуват интересна статия, която съдържа и 
нов алгоритъм (без да се привежда доказателство за сходимост!) 

През 1969 г. съвместно с проф. Кирил Дочев и проф. Петър Русев 
публикуват интересен резултат за приближено пресмятане на нули на 
аналитични функции. 

Следва кратък преглед на две от съхранилите се за поколенията 
публикации с участието на проф. П. Бърнев. 

 
1. Dochev, K., P. Byrnev, Certain modifications of Newton’s method for the 
approximate solution of algebraic equations, Z. Vycisl. Mat. i Mat. Fiz. 1964 
(4), 915-920 (in Russian). 

В тази статия се предлага интересна рекурсивна връзка, свързана с 
намирането на три итерирани последователни редици от процедурата на 
Вайерщрас – Дочев, която, забележете, още в онези години е предназначена 
за: 

• много-процесорно смятане; 
• а на по-късен етап – за конструиране на неатрактивни мрежи от 

начални приближения за редица методи за едновременно 
пресмятане на корените на алгебричен полином във връзка с 
атакуването на сериозна хипотеза в тази област на числения анализ. 

Освен това, контрирайки класическия метод на Chebyshev, Кирил Дочев и 
Петър Бърнев предлагат нов итерационен алгоритъм с подобрена сходимост 
(като включват в него и информация на ниво производна). 
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По-късно някои колеги (по независим път) доказват, че бързината на 
сходимост на този метод е кубична (при по-силни или по-слаби ограничения 
наложени на системата от начални приближения за нулите на полинома). 

На практика тези изследвания дават живот на бъдещи сериозни 
разработки по темата: Числени методи и алгоритми с ускорена бързина на 
сходимост за едновременно намиране на всички прости нули на полиноми. 

Този метод инспирира редица изследвания предимно от български учени: 
Благовест Сендов, Васил Попов, Христо Семерджиев, Илия Макрелов, П. 
Жидков, С. Тамбуров, Евгения Ангелова, Николай Кюркчиев, Андрей Андреев, 
Спас Ташев, Милко Петков, Петко Пройнов, Светослав Марков, Лидия 
Атанасова, Теодора Джуканова, Емил Москона, Иван Ангелов, Антон Илиев, 
Никола Вълчанов, Ангел Голев и др. 

 
Тази процедура е модифицирана и за пресмятане на нули на 

тригонометрични и експоненциални полиноми, както и за конструиране на 
двустранни и интервални алгоритми. 

За изследователите по темата интерес представлява и една друга 
публикация с дейното участие на проф. П. Бърнев: 

 
2. Dochev, K., P. Byrnev,P. Russev, On a method for calculation of the 
zeros of Laguerre entire functions, Izv. Mat. Inst. 1969 (10), 155-160 (in 
Bulgarian). 

Детайлна дискусия по този проблем може да се намери в монографията на 
акад. Любомир Илив. 

Тук ще отбележа само, че методът може да се разглежда като аналог на 
класическия метод на Laguerre. 

Имената на проф. Кирил Дочев и проф. Петър Бърнев, обаче не се срещат 
дълги години в публикациите и цитиранията на чуждестранните учени! 

Много години четяхме в специализирани списания за метод на Durand, 
метод на Kerner, метод на Durand – Kerner, метод на Ehrlich, но не и за метод 
на Дочев, метод на Бърнев! 

Българската математическа колегия направи редица опити за 
“реабилитирането” им въпреки сериозният “отпор” на чуждестранната колегия. 

Мой приятен дълг бе, да лансирам, методът от цитираната по-горе статия 
под No 1, в литературата, под името “метод на Дочев - Бърнев” във връзка с 
конструирането на една двустранна модификация на тази изчислителна 
процедура: 
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Kyurkchiev, N., A two-sided analogue of a method of Dochev-Burnev for solving 
algebraic equations, (in Russian), SERDICA Bulgaricae mathematicae 
publicationes, Vol. 12, 1986, 305-308 

Колегата - проф. Антон Илиев в докторската си дисертация също направи 
задълбочени изследвания върху този метод. 

Не закъсня и така дългоочакваното международно признание и правилно 
цитиране. 

Ще спомена публикациите на следните автори: 
E. Ortiz, H. Samara, Victor Pan, W. Werner, Sannio Kanno, Tatsuro Yamamoto, 

T. Freeman, M. Bane, M. Farmer, G. Loizou, Gotz Allefeld, Jurgen Herzberger, 
Miodrag Petkovic, Gradimir Milovanovic и много други.  

В заключение ще добавя, че резултатите на проф. Петър Бърнев намериха 
място и в следните монографични изследвания от чуждестранни и български 
автори: 

• Allefeld, G., J. Herzberger, Einfuhrung in die Intervallrechnung, Academic 
Press, 1983; 

• Petkovic, M., Iterative methods for simultaneous inclusion of polynomial 
zeros, Springer, 1989; 

• L. Iliev, Laguerre entire functions, Publ. House of the Bulg. Acad. of Sci., 
1987; 

• Sendov, Blagovest, Andrey Andreev, Nikolay Kyurkchiev, Numerical 
solution of polynomial equations, Handbook of Numerical Analysis, III, (P. 
Ciarlet and J. Lions, eds.), Elsevier Science Publ., Amsterdam, 1994; 
ISBN:  0-444- 89928-6; 

• Kyurkchiev, Nikolay, Initial approximation and root finding methods, 
WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH, Vol. 104 1998, 180 pp.; ISBN 3-527-
40132-6. 
 

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН! 
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! 

 
 

проф. д-р Николай Кюркчиев 
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ЗА МОЯ УЧИТЕЛ ПРОФ. ПЕТЪР БЪРНЕВ 

За мен бе огромна привилегия да се познавам и общувам с проф. Бърнев. 
При многократните си посещения в ИМИ–БАН имах възможност да 
контактувам с него и да обменям мнение за актуални проблеми, свързани с 
науката и живота. 

Като учен той има блестящи работи по изчислителна математика 
съвместно с проф. Кирил Дочев. Делото им беше продължено от много учени 
със световна известност. Проф. Бърнев е първият, публикувал статии за 
агентноориентирано програмиране. Върху този факт ни беше обърнато 
внимание от френските колеги по време на съвместна командировка през 
2002 г. в университета Орсе, Париж. Тези и много други негови работи 
вдъхновиха редица сериозни и силни изследователи с капацитет и 
възможности сърцато да работят в областта на науката информатика. 

Дългогодишен Председател на Специализирания научен съвет по 
информатика и приложна математика при ВАК, работеше плодотворно и 
всеотдайно за благото и научното израстване на много млади и талантливи 
българи. 

На мен проф. Бърнев вдъхна кураж да продължа изследванията си по 
изчислителна математика, но неговото поръчение към мен бе да се 
развивам като специалист по информатика, за да допринасям повече за това, 
към което младите хора днес проявяват по-голям интерес. Той усещаше 
нарастващата важност на информационните технологии и че чрез тях могат 
да се направят още много неща, както в областта на науката и образованието, 
така и във всички други области. 

При многобройните си срещи с него той ме зареждаше с увереност, 
позитивизъм и интерес към непознатото и неизследваното. 

Ще го запомня като човек умеещ да вдъхновява и подкрепя младежкия 
дух. Той беше уверен и работеше в това направление –младите хора да 
вярват в себе си, да не се спира иновативния им и търсещ подобрение във 
всяко нещо устрем. Да търсят новото, въпреки трудностите, които ги 
съпътстват. 

Неговите разсъждения засягаха и обстоятелството, че по-обременените са 
увлечени в рутината на живота. Често пъти те предприемат действия силно 
повлияни от насаденото в съзнанието им с години и попадайки в капана на 
собствените си мисли не съумяват да достигнат до градивно решение на 
даден проблем. 

Проф. Бърнев беше оптимист за бъдещето. Той беше убеден в това, че 
младите хора трябва да работят упорито и всеотдайно, за да изградят един 
по-добър свят. 
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Със своята дълбока мисъл, човечност, добродетелност, дипломатичност, 
прозорливост, деликатност, трудолюбие, с мъдростта и умението си да 
общува и разговаря с хората, той остави трайни следи в умовете и сърцата на 
много от нас. За мен това е една ярка личност, която може да служи за пример 
на поколенията. 

Мечта на проф. Бърнев беше да се утвърди Асоциацията за развитие на 
информационното общество. Това е дълг на всички нас, които ще продължим 
Неговото светло дело. 

 
Винаги тези, които те уважаваме и съхраняваме спомена за теб ще те 

държим в сърцата си! 
 

проф. Антон Илиев 
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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.  

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
Национална конференция, (Пловдив, 30-31 май 2013). ISSN 1314-0752.  

− Образованието и изследванията в информационното общество. 
Сборник доклади на Национална конференция, (Пловдив, 29-30 май 
2014). ISBN 978-954-8986-39-7. 
 

 
 

 
 
 
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”; 
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• 18 април 2001 г., София, съвместно с Руски културно-информационен 
център. Тема “Космонавтиката в информационното общество”; 

• 21 май 2001 г., София, съвместно с Национален политехнически музей. 
Тема “Какво представлява компютърната грамотност?”; 

• 18 декември 2001 г., София, съвместно с Национален браншов синдикат 
“Висше образование и наука”. Тема “Проблеми и регламентиране на 
изследователската дейност в информационното общество”; 

• 16 октомври 2002 г., София. Тема “Мобилна информатика”; 
• 13 ноември 2002 г., София. Тема “Нормативно уреждане на 
информацията”; 

• 18 декември 2002 г., София. Тема “Биоинформатика”;  
• 22 януари 2003 г., София. Тема “Подготовка за противодействие на 
информационната престъпност”; 

• 19 февруари 2003 г., София, съвместно с Национална спортна академия. 
Тема “Информационното общество и спорта”; 

• 19 март 2003 г., София. Тема “Начални стъпки и тенденции за развитието 
на информатиката в България”; 

• 16 април 2003 г., София. Тема “Дистанционно обучение”; 
• 22 октомври 2003 г., София. Тема “Научните публикации – реалност и 
перспективи”; 

• 21 ноември 2003 г., Пловдив, съвместно 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”; 
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• 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.  

• 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”; 
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• 14 март 2006, Пловдив, съвместно със секция „Информационни 
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема: 
“Здравеопазването в информационното общество”; 

• 11 април 2006, София, съвместно със секция „Информационни 
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема: 
“Философия на информационното общество”; 

• 16 май 2006 г., 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”; 

• 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"; 
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• 13 ноември 2007, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: "Тероризмът и информационното 
общество"; 

• 11 декември 2007, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: “Модерната библиотека – днешното 
бъдеще”; 

• 18 януари 2008, Пловдив, съвместно с Съюз по автоматика и информатика 
семинар на тема: “Национална програма за създаване на виртуално 
образователно пространство”; 

• 12 февруари 2008, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: “Същност на информацията”; 

• 11 март 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Манипулациите и измамите в информационното 
общество”; 

• 15 април 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Прозрачност на управлението на всички нива и 
гражданското общество”; 

• 13 май 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Проблеми на гражданите при прехода към 
информационното общество”; 

• 10 юни 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Характерни особености на информационното 
общество"; 

• 8 юли 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Начало на програмирането в България"; 

• 14 октомври 2008, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: “Космическата информатика за 
екологията”; 

• 11 ноември 2008, Пловдив, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: "Културното наследство и 
информационното общество"; 

• 9 декември 2008, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: "Мултимедийни технологии в 
информационното общество"; 

• 10 февруари 2009, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: “Обсъждане на проект за закон за достъп 
до пространствените данни"; 
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• 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?” 

• 25 октомври 2011, Пловдив, съвместно със Съюз на учените в България и 
Институт по математика и информатика, секция “Информационни системи” 
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семинар на тема: „Съвременното състояние на информационното 
общество”; 

• 08 ноември 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 декември 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"; 
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• 9 юли 2013, София, съвместно с Философски факултет на СУ и Институт по 
математика и информатика при БАН, семинар на тема „Манипулативният 
език на медиите в информационното общество”; 

• 8 октомври 2013, Пловдив, съвместно с Институт за космически изследвания 
и технологии при БАН и Институт по математика и информатика при БАН, 
семинар на тема „Автоматизираните космически оранжерии - 
българският принос за полет на човека до Марс”; 

• 4 декември 2013, София, съвместно с Институт по микробиология – БАН и 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема „Китай: 
биотехнологии, ВЕИ и информационно общество”; 

• 18 февруари 2014, Пловдив, съвместно с АМТИИ – Пловдив и 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема 
„Интелигентният град и информационното общество”; 

• 7 април 2014, София, съорганизатор на семинар на тема „Правото на 
информационното общество”, организиран от Софийски университет; 

• 10 юни 2014, София, съвместно с Философския факултет на СУ 
Институт по математика и информатика-БАН, семинар на тема “Морални 
аспекти на финансовите пазари в информационното общество”; 

• 12 ноември 2014, София съвместно с УниБИТ, семинар на тема 
“Трансформации на медиите в информационното общество”; 

• 24 март 2015, Пловдив съвместно със Съюза по автоматика и информатика 
Българското астронавтическо дружество, семинар на тема „Безпилотните 
летателни апарати – приложение и перспективи за развитие”. 
 

За предстoящите заседания на семинара може да се следи на Интернет-
страницата на Асоциацията: www.adis.org. 


