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ПРЕДГОВОР 

Конференцията „Образованието и изследванията в информационното 
общество“ се утвърди като Национален научен форум за обсъждане на нови 
методи и приложения на информационните технологии в образованието, 
науката и различните сфери на стопанството. Идеята за тази конференция 
принадлежи на нашия незабравим учител и колега проф. Петър Бърнев. 
Тазгодишното, единадесето издание на конференцията е с международно 
участие.  

Съорганизатори на конференцията са Асоциацията „Развитие на 
информационното общество”, Институтът по математика и информатика при 
БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Работни езици на 
конференцията са български и английски. Запазването на българския като 
работен език, според нас, спомага за утвърждаване на българска терминология 
в областта, а така също дава възможност на колеги, които не се чувстват 
уверени при оформяне на научен текст на английски език, да публикуват на 
български. 

По традиция в програмата на конференцията са включени доклади по 
покана на утвърдени учени, доклади с определени научни приноси и доклади, 
които разглеждат новаторски подходи на използване на ИКТ в средното 
образование. В двудневната програма на конференцията бяха включени 36 
доклада, в които участниците представиха нови подходи и технологии в 
образованието и резултати от изследвания за развитие на информационното 
общество 

По предложение на колегата Георги Тупаров в програмата бе включена 
тематична сесия „Педагогически и технологични аспекти на образователни 
компютърни игри”, подкрепена от проект ДН-05/10 – 2016 на Фонд „Научни 
изследвания”. Тематиката предизвика голям интерес сред потенциалните 
участници – около половината от предложените доклади бяха в това 
направление. В рамките на сесията бяха представени различни технологични 
решения за разработване на образователни компютърни игри и интегрирането 
им в системи за електронно обучение. Дискутирани бяха педагогически и 
психологически аспекти на образователните компютърни игри, свързани с 
теории за учене, принципи на обучение, педагогически характеристики. 
Демонстрирани бяха изследвания, насочени към анализ на отношението на 
учители и ученици към използването на образователни компютърни игри, 
включително и при обучение и диагностика на деца със специални 
образователни потребности. Представени бяха методика за подготовка на 
учители за разработване и прилагане на образователни компютърни игри в 
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педагогическата практика както и възможностите за развитие на алгоритмично 
мислене чрез програмиране на игри.  

Всички представени доклади бяха рецензирани от поне двама члена на 
Програмния комитет. Утвърдилата се практика на рецензиране с изискване 
направените бележки да се отчетат от авторите в окончателните редакции на 
техните доклади, приети за публикуване, е особено полезна за по-младите 
участници в конференцията и способства за подобряване на качеството и 
техническото оформление на Сборника на конференцията. Освен това, тази 
вече традиционна практика поставя Сборника сред реферираните издания и по 
този начин публикуваните в него трудове следва да бъдат отчитани и 
признавани при оценката на научните приноси на авторите им. 

По традиция, в рамките на конференцията се проведе и сесия, на която 
ученици от средни училища представят свои разработки в областта, за които 
получават окуражаване, доброжелателни съвети и препоръки.  

Благодарим на членовете на Асоциацията и организациите-съорганизатори 
за тяхната безкористна подкрепа на конференцията. 

Благодарности дължим и на членовете на Програмния комитет за техните 
добронамерени и полезни рецензии, на авторите – за проявения интерес и 
атрактивни презентации, а на участниците в дискусиите – за изказаните 
съдържателни мнения. 

Специални благодарности изказваме на Организационния комитет и 
особено на неговия председател Георги Врагов – за положените усилия и труд 
за подготовката, организацията и провеждането на конференцията.  

Основен принос за подготовката и своевременното издаване на настоящия 
сборник имат нашите колеги Милена Станева, Стойка Играчева, Стойка 
Недкова и Веселин Играчев. 

Надяваме се, че споделянето на опит от проведени изследвания, 
обсъждането на научни резултати и участието в организираните дискусии, са 
били особено полезни на по-младите изследователи, преподаватели и учащи 
се. 

Несъмнено установените контакти, обсъждания и дискусии, свободният 
обмен на опит и мнения ще допринесат за творческото и професионално 
развитие на участниците в Единадесетата Национална конференция 
„Образованието и изследванията в информационното общество“. 

До нови срещи!  

 

2 юни 2018 г.  Аврам Ескенази, Георги Тотков, Иван Койчев 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ 
АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

КОМПЮТЪРНИ ИГРИ1 

                                                                 
1 Докладите в тази сесия са подкрепени от проект ДН-05/10, 
2016, ФНИ към МОН и други проекти, цитирани в публикациите 
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INNOVATIVE AND FLEXIBLE FORMS OF TEACHING AND 
LEARNING WITH INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES  

Jože Rugelj, Matej Zapušek 

University of Ljubljana 
 joze.rugelj@pef.uni-lj.si 

Abstract: This article presents a project for the modernization of study programs for teacher 
education by introducing innovative forms of learning using ICT, which is carried out at the 
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1.  Introduction 

A group of experts in didactics at the University of Ljubljana was aware of the 
need to introduce systematic support for lecturers and professors for innovative 
didactic approaches to teaching and learning using information and communication 
technology (ICT) for a long time, but the lack of funds and insufficient support from 
the leadership of the University have prevented more extensive activities in this area. 
Last year the university finally got an opportunity to start activities in this field as it 
received an invitation from the ministry responsible for education to participate in a 
public tender for funds from the European Social Fund in the program Innovative and 
flexible forms of teaching and learning in the pedagogical study programs. There were 
finally funds available for the implementation of the project on modernisation of 
teaching and learning activities at faculties of the University of Ljubljana, which offer 
study programs for teacher education. 

Lecturers and professors involved in the education of future teachers need to 
have priority in these activities, as they have more experiences in innovative didactic 
approaches and they contribute significantly to the development of skills and 
knowledge regarding the use of ICT in learning process that future teachers must 
acquire during their studies. They have also a significant indirect impact on gradual 
improvement of the quality of teaching and learning in Slovenian primary and 
secondary schools. 

Preparations for the implementation of the proposed project have been under way 
for several years. Prior to the project application, they included the identification of 
active research groups and individuals in this field and joint design of project 
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objectives (Rugelj, 2013). An international summer school for postgraduate and 
doctoral students on active forms of learning with ICT, called ALICT, was organised 
with participation of professors and students from the South-West University "Neofit 
Rilski" from Blagoevgrad, Bulgaria, and from University of Agder from Kristiansand, 
Norway (ALICT, 2014). 

Research group from the Faculty of education participated in the Erasmus+ 
project Creative Classroom, in the framework of which innovative forms of teaching 
and learning using ICT were introduced together with partners from universities from 
Estonia, Finland, and Croatia for teachers from Estonia. The final results of the project 
with examples of good practices and developed multimedia learning materials in 
English are available to all interested teachers around the world (Creative classroom, 
2016). 

2.  Project on ICT in study programs for teacher education at UL 

Within the framework of the project, research and development work in the field 
of subject didactics and the integration of new technologies into teaching and learning 
continues. Researchers from the University collaborate with reputable universities 
and international institutions in the field of research and development and in 
identifying good practices and achievable goals in comparable environments. 

In the preliminary analysis, the faculties have proposed a number of activities for 
raising students' competences and the efficiency of the use of ICT. Most significant 
are the following:  

• increased use of ICT-supported equipment for the purpose of measuring, 
monitoring, diagnosing, evaluating; 

• improved didactic use of interactive whiteboards; 

• development of interactive multimedia teaching materials suitable for modern 
strategies and learning methods (reverse learning, validation detection, 
learning by research, mobile learning, ...); 

• introduction of physical computing with the emphasis on contextualisation and 
conceptualization of ICT use; 

• employment of 3D modelling for early technological literacy already at the 
level of pre-primary education and the first year of primary education;  

• expansion of interdisciplinary approaches to raise innovation across the entire 
vertical of education; 

• introduction of ICT-supported experimental work in a real, virtual, and remote 
laboratories. 

These activities will contribute to improving learning, increasing the digital literacy 
of students, and improving their competences needed for competitive participation in 
the labour market. 
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2.1.  Analysis of the current situation 

In the framework of the project, an in-depth analysis of the situation was made in 
eight faculties and in academy that carry out pedagogical study programs. Academy 
of Music, Biotechnical Faculty, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 
Faculty of Mathematics and Physics, Faculty of Computer and Information Science, 
Faculty of Sport, Faculty of Arts, Faculty of Education and Faculty of Theology 
participated actively in the preparation of the methodology and instrumentation, as 
well as in the empirical research and in the preparation of the report. Examples of 
good practices for the use of ICT were studied using the method of interviews with 
representatives of "advanced teachers". A group of experts developed a 
questionnaire on teachers' experiences of the didactic use of ICT and on the need for 
modernisation of study programs in order to ensure that graduates will have basic 
knowledge about didactic use of ICTs in individual fields of expertise and will be able 
to recognize the potential of ICT for achieving higher reading literacy among pupils 
and students. Students were also included in the survey.  

2.2  Training and other support for participants in the project 

The results of the analysis were the starting point for the preparation of training 
for the participants in the project as well as for planning the adaptation of methods for 
conducting lectures and seminars with the support of ICT. An analysis of the situation 
in comparable academic environments in other EU countries, where technology is 
used in an efficient and professional way, also contributed to the development of 
foundations for the didactic use of ICT. 

Trainings in seminars, workshops and mutual hospitations were prepared for 
participants in the project at several levels of complexity, taking into account their 
previous knowledge and specific needs. Trainings have been carried out by the 
experts for didactical use of ICT from our university and from different institutions from 
abroad. We have also organized three internal conferences with the aim of presenting 
the project's activities, didactic use of ICT, and good practices in various fields. 

After that, with the support of groups of experts, professors and lecturers have 
developed modifications of their teaching methods in their courses and then test 
implementation of a pilot course with students. Adaptations focused on the thoughtful 
use of ICTs in order to encourage future graduates to develop the skills and 
knowledge of didactic use of ICT in the learning process. In all these activities, 
professors and lecturers had support from the experts in didactics and in technology 
from our centre for innovative didactical approaches with ICT. 

3.  Pilot implementation of our updated course 

In the following sections we will present a pilot implementation of the modified 
course "ICT supported learning materials". The course was renovated and 
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modernized with the introduction of active forms of learning, especially in the form of 
independent project work in small groups of 3 to 4 students.  

Students designed and developed a didactic computer game, thus integrating 
knowledge in general and subject didactics as well as information and communication 
technology skills. We introduced an active learning approach (e.g. project work in 
groups) and trialogical learning principles. The trialogical learning plan consists of 
forms of learning in which students collaboratively develop, change or create common 
artefacts in a systematic process. It focuses on the interaction that occurs with the 
creation of concrete artefacts, not just between people ("dialogical approach"), or 
within one's mind ("monological" approach)” (Paavola & Hakkarainen, 2005). 

The process of creating games is based on to the SADDIE method (Specification, 
Analysis, Design, Development, Instructional and Evaluation), which defines the 
stages of development of educational materials and we developed it at the 
Department of Computing and Didactics at PeF UL (Rugelj, 2015; Zapušek & Rugelj, 
2014).  

The educational game has, in the trialogical learning sense, the role of artefact, 
which students have to design and develop to the final product. During the design and 
development phases the entire process is described in the project documentation. 
Students use the online project coordination system Zoho to plan work, record results, 
communicate, share materials and collect project documentation. 

The final game is not the most important objective of the course, since the process 
of creating educational games is designed in such a way that students acquire more 
general pedagogical competences such as abilities for project management, for 
computer-aided collaboration and group work on distance, for selection of appropriate 
didactic methods, for instructional design, and for critical analysis and evaluation. 

Students prepare project documentation in all phases of the project, which shows 
the extent to which students have acquired competences (didactic and technical) for 
the independent development of learning materials. Didactic competences are 
assessed according to the appropriateness of chosen learning objectives for the 
game, the relevance of learning objectives according to the selected taxonomy, the 
meaningfulness of selection of activities for achieving selected learning goal, the 
correctness of linking learning goals with the objectives of the game, and consistency 
in the respect of the rules for the preparation of learning materials. We will be 
interested in the analysis of the final game, we will review the beta and gamma test 
forms and find out how they were taken into consideration. We will also evaluate 
technical competencies that will be gained in the course, such as the smooth 
gameplay without errors, the quality of graphics, animations and sound, and the 
intuitiveness of user interface. 

In addition, students write a project log where they describe activities in the group, 
present organization of work in a group and describe how the communication in the 
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group took place, describe problems they encountered, critically evaluate each 
individual's contribution to the project and about other details that allow the professor 
to inspect the dynamics of team work, to detect problems that arise thereon, and when 
necessary also appropriate intervention. At the same time, such a document is also 
an important basis for assessing the work of individuals in the group. 

3.1.  Game development process in the course 

Students independently formed groups and identified learning goals in computer 
science curricula for elementary or secondary schools that pupils find difficult to 
achieve according to their experience. In such cases, the use of didactic games is 
justified, although for their implementation we need more time than with traditional 
forms of teaching and learning (Whitton, 2005). 

The project work is based on the SADDIE method, which we developed for this 
purpose, and is an extension of the ADDIE method developed in the 1970s to prepare 
educational material in the US Army (Forest, 2018). This model is the basis for most 
of the models that they use today in the development of educational content.  

We added Specification phase to the above mentioned phases at the beginning 
of the development process, in which students identify the problem in the learning 
process that can not be effectively solved by traditional methods, define specific 
learning objectives and suggest an innovative didactic method or game technique, 
through which this problem can be resolved more efficiently. In the usual practice of 
developing teaching materials, teachers or other authors formulate didactical 
solutions and hand them over to the material's creators. Our students must master 
both the content and the didactic part as well as the technical solutions on the basis 
of their previously acquired competencies, therefore it makes sense to carry out this 
phase on their own as part of their activities in the project. 

The whole game design and development process that was used in our course is 
presented in the chapter entitled Serious computer games design for active learning 
in teacher education in a monograph Serious games, interaction, and simulation, 
published by Springer verlag (Rugelj, 2015). 

This technology is rapidly progressing and we are trying to follow and select such 
solutions that enable students to dedicate themselves to the most important didactic 
aspects, and the technology provides most technical solutions in game realization. 

Implementation is in the context of our project the use of educational games in 
the learning process. Students prepare their games that they have designed and 
produced in the framework of the project. The "pedagogical package" contains all the 
necessary instructions for including the game in the classroom. These are all activities 
that need to be done with pupils before using the game, while playing the game and 
after playing and can be designed and stored in the LePlanner environment. In the 
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next semester, our students will, during their teaching practice activities, take their 
games to schools and test and evaluate them in classrooms. 

The method for integration of serious game into a classroom is specific for each 
game. This topic is discussed in more detail in (Rugelj, 2015). 

3.2.  Technology used in the project 

In the pilot project we used two different development environments that are 
designed for the development of games. They differ in the ease of use, the number 
of functionalities they offer, and complexity of the games that can be made with them.  

The first tool we offered was e-Adventure. e-Adventure is an open source 
development environment and game machine for Windows and Mac operating 
systems, developed by the e-UCM research group at the University of Madrid. This 
group deals with the development of serious games for education and medicine. The 
program is designed to create adventure 'show and click' games, based on an 
interesting story, on collecting and using items, solving puzzles and on rich dialogs. 
The e-Adventure program is very easy to use, it does not require programmatic 
knowledge and greatly simplifies the making of the game. Its biggest drawback is a 
limited set of functionalities. 

Another development environment that we have proposed to students is Unity, 
which is a game development environment for Windows and Mac operating system, 
designed to produce complex games. It requires from users fluency in C# or Java 
programming language. With this tool it is possible to produce 2D or 3D games of any 
genre and complexity. It is possible to implement practically any functionality with it. 
Fortunately, it offers a library of already written scripts that can save developer's time. 
Unity can be used free of charge by students.  

We found that the specific digital competences, important for our students, are: 1) 
the ability to communicate and collaborate with digital technologies; 2) the ability to 
create and modify digital content; 3) knowledge about intellectual property and its 
application in practice; 4) the ability to solve conceptual problems and problem 
situations in digital environments. 

3.3.  Student projects 

During the semester students developed four educational games that covered 
various computer science topics. We want to expose a project that exceeded pilot 
requirements and demonstrated excellence in pedagogical and game design. History 
Journey is an educational game intended for learning how to program in a block 
structured programming languages (e.g. Scratch, Blockly, Snap!). It was developed 
with Unity and uses stylish 3D graphics that resembles popular block toys. Story, 
graphics, learning goals and difficulty were selected in a way they are suitable for 9 
to 12 years old pupils. It covers the following learning goals: 1) Students are able to 
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express the solution for the problem in a sequence of predefined commands; 2) 
Students are able to represent a simple task with an algorithm; 3) Students can design 
an algorithm based on instructions written in simple text; 4) Students are able to 
evaluate the efficiency of different algorithms for the same problem.  

The story begins with a scene where main character, Vinko Historian, is taking a 
history test at school. Something extraordinary happens and Vinko and his friends are 
teleported back in time to the old Egypt era. His main objective is to figure out what 
happened and to return everyone safely back to the present time. Player is confronted 
with serious of quests that are designed in a way that the knowledge of corresponding 
learning goal is needed in order to formulate the correct solution. For example, player 
has to make an artificial leg for Onelegged Gogi, who lost his leg in a vicious dinosaur 
fight. In order to complete this game goal he has to write an algorithm using blocks 
that represent Vinko’s actions (e.g. “turn left”, “go 10 steps”, “pick up an item”, …) 
using knowledge defined in learning goals. If the player is successful at completing 
the game goals he implicitly proves he achieved the corresponding learning goals.         

3.4.  Student evaluation of the upgraded course 

11 out of 12 students who attended the course ICT supported learning materials 
during winter semester of the academic year 2017/18, participated in the evaluation. 
The number of students involved in the survey is small, but this is our reality for years. 
We received valuable information from open questions where students described their 
opinions descriptively. 

We used 5-point Lickert scale in our survey. In the first question we asked 
students whether they understood the content in the course better because of the use 
of ICT. 70% of students answered that they agree or completely agree. The average 
score was 3.8, with standard deviation 1,1, which we consider to be a good result. 
When they were asked about the quality and efficiency of implementation of learning 
activities, the resulting average score was 4.0. The result shows that students 
evaluate the performance of the activities as very well and no one was unsatisfied 
with the performance. Very similar results we got for a question that examines the 
attitude of students to the use of ICT in the course, where average score was 3,9 with 
standard deviation 0,9. In the fourth question, students express their opinion on how 
successfully professor integrated ICT in the implementation of the course. The 
average score was 4,3 with standard deviation 0,7.  

The rest of questions in the survey were open ended. They give us more 
qualitative data, with respondents' opinions and experiences. 

Among the key advantages of using ICT in the implementation of the course, 
students emphasized the possibility of active communication among the members of 
the group online, without the need to meet physically. They liked the practical use of 
tools for creating different materials for educational game (e.g. characters, artefacts, 
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scenes), as well as the game itself. They estimate that in this way they learned more 
than learning only the functionality of the tool without its meaningful application to a 
real problem. In the use of ICT, they see the enrichment of teaching and learning 
activities because they have a positive effect on their motivation for learning. They 
repeatedly pointed out in their answers that they liked the fact that in the learning 
process they themselves developed an educational game that they published on the 
web and thus offered it to others for use. They liked the use of cloud services because 
they made it easier to share files and record versions.  

Among the suggestions for future updates of the course, they told us that they 
liked it because they learned a lot about the latest technologies in the course and that 
the course should be updated regularly when the new ones appear. Students want 
more activities in the course that deals with video recording and processing, and more 
options to choose from game development environments. They suggested more 
collaboration with students from other study programs to increase interdisciplinarity in 
game development, which we consider to be a very positive result.  

The students gave the most answers to the question about the use of the acquired 
knowledge in their future work in the classroom. They pointed out that the learned 
knowledge is not useful only in the teaching context, but that they have acquired 
knowledge that makes them more competitive in the labour market. They emphasised 
the acquired knowledge in the field of computer graphics, which they believe will be 
useful for teaching. Students also noted that in addition to professional knowledge, 
they also developed competences for cooperation with members of the group, as they 
had to communicate in the course of their work, exchange information, divide the 
work, and take into account deadlines. The activities connected to games motivated 
them to use games in their teaching, because they realised it is an innovative way of 
teaching, which can help in more effective teaching in many different courses. They 
like the fact that they can actively engage pupils in the learning process through the 
game play. 

The last question in the survey was about the student proposals where they would 
use ICT to achieve objectives from primary or secondary school curriculum. The 
answers are very interesting. Many of them believe that ICT could be applied to any 
topic, while it is evident from the answers that they are aware that the activities should 
be carefully planned.  They emphasize that ICT should only be used when it supports 
learning and contributes to achieving learning outcomes. Among the concrete 
suggestions they pointed out the possibility of using ICT in astronomy, as they could 
illustrate movement of objects with animations, and using objects for observing stars 
to search for objects in the night sky. Many see the advantage of using educational 
games for illustrating complex models or processes, modelling, manipulating and 
observing the behaviour of the system. They are aware that, through educational 
games, we can design scenarios that facilitate the understanding of complex, heavier 
learning contents. 
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4.  Conclusions 

We discussed with our students about their impressions and experiences at the 
end of the course. From their responses we can summarize, that they were highly 
motivated to produce a very good game, and that they therefore studied additional 
learning materials and other sources. They were delighted to experience the whole 
process of creating a complex project and thus learned how to work in the group, as 
they had to plan, participate and help. 

We believe that using the trialogical method of teaching we have met the 
challenging learning objectives of the course and have even exceeded them. 
Students were highly motivated to work, since they for the first time designed and 
created the game by themselves. Thus they achieved all the foreseen learning goals 
of the course. The advantages of this approach were that students have been actively 
involved in the learning process, and most of the time they were in various interactions 
with each other, with lecturer, and with the game they produced. It would be difficult 
to achieve the same level of attainment of the envisaged learning objectives equally 
with any other method. All the games created in the course can be found on dedicated 
web portals http://hrast.pef.uni-lj.si/zipug and http://hrast.pef.uni-lj.si/games 

One of the problems we observed during the implementation of the project was a 
great complexity of the Unity program, which required excessive efforts from students 
and prevent them to dedicate more time to didactical aspects of game design. In the 
future implementations of the course, we will use another game development tool, 
that is less complex than Unity, but offers more functionality than e-Adventure. We 
decided for the Visionaire Studio environment after a careful review of the available 
tools. It is designed to create adventurous, "show and click" games, it does not require 
advanced programming skills for use, it provides a wide range of embedded 
functionality and offers a way to write the code. 

In the future, we are going to link activities in the course with other courses, where 
students could participate anyhow in the development of educational computer games 
to share their ideas, skills and knowledge. We believe that the use of the trialogical 
learning concept is a good option for many other courses, since it comprises most of 
the important elements of the up-to-date learning process. 
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Abstract: Computational thinking (CT), as a paradigm for learning computer science among 
young students, has seen a large increase in popularity during recent years. Mainly it is 
described as a problem-solving process that includes logical, analytical, algorithmic thinking 
and dispositions, such as the ability to confidently deal with complexity and open-ended 
problems. The goal is to inspire and engage the learners in such a way that they get an idea of 
concepts on a concrete operational level. Its development could be supported by different 
activities, including variety of curriculum approaches, workshops, summer schools, seminars 
etc. In the paper we analyse the projects developed by primary school pupils during the 
constructionist workshops and the projects developed by students, prospective computer 
science teachers. We were interested in how the students understand computational concepts, 
as a dimension of CT, reflected in their projects. We quantitatively assessed projects with Dr. 
Scratch tool, which checks the presence of the previously mentioned concepts and offers a 
feedback report with ideas and tips how to improve the code, aiming to encourage students’ 
desire to keep on developing their programming skills. We compare the learning outcomes of 
two different projects: Maze and Escape Room. Our focus is on differences in thinking between 
pupils and students. 

Keywords: computational thinking, Scratch, evaluation. 

1. Introduction 

Computational thinking (CT), a term coined by Papert in 1996, and reused in 
2006, by Wing, has seen a large increase in popularity during recent years. There is 
no agreed upon definition of CT, but it could be considered as a problem-solving 
process that includes a number of characteristics, such as logical, analytical, 
algorithmic thinking and dispositions, such as the ability to confidently deal with 
complexity and open-ended problems. The goal is to inspire and involve the learners 
in such a way that they get an idea of computer science concepts on a concrete 
operational level.  

In the paper we described how pupils and students develop CT through projects 
in educational programing environment, Scratch. Scratch, developed at MIT Media 
Lab, is the world's leading coding platform for kids aged 8 to 16. It already has over 
15 million registered users and over 22 million shared projects (Roque, Rusk & 
Resnick, 2016). 
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We used two project activities: Maze and Escape Room game programing. In our 
research are involved pupils aged 8 to 12 and students, prospective computer science 
teachers. By means of qualitative analyses we outline the differences in pupils and 
prospective teachers thinking during solving programming problems.  

2. Theoretical background 

CT has been widely accepted and promoted both as the skill set that programmers 
develop, and as the general thinking skills computer scientists should develop as they 
learn the discipline. The first approach is based on the idea that CT skills should 
ultimately be evident in programs written. 

In the current section we describe the meaning and dimensions of the CT 
assessed through programming projects in Scratch. We describe foundations of 
project-based learning. 

2.1. Computational Thinking 

CT was first mentioned by Papert (1996) to suggest a way to efficiently apply 
novel approaches to problem solving. Papert talked about students using computers 
as instruments for learning, developing creativity, innovation, and learning skills of CT. 
The explanation of the term came later in the year 2006, when Jannette Wing wrote 
an article describing the term of CT.  

CT is very wide and comprehensive term that includes many fields. Wing (2006) 
defines it as a range of mental tools that involves solving problems, designing 
systems, and understanding human behaviour, using the fundamental concepts of 
computer science. She predicts that CT will be taught in schools as basic skill such 
as reading, writing, and arithmetic. 

Brennan and Resnick suggest the following key dimensions of CT framework: 
computational concepts (iteration, parallelism, etc.), computational practices (e.g., 
debugging projects or remixing others’ work) and computational perspectives 
(reflective thinking about coding) (Brennan & Resnick, 2012). The focus of our 
research is on the computational concepts. 

Brennan and Resnick (2012) separate seven CT concepts. 

• Sequences: In programming it is very important that the activity or task is 
expressed as a sequence of individual steps or commands that can be 
performed by the computer. They should follow gradually and in the correct 
order, like a cooking recipe. 

• Loops: Loops are a kind of mechanism that enables us to execute multiple 
sequences and/or execute sequences indefinitely or until some condition is 
met. 
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• Events: Events are an important element of interactive media as a trigger of 
one sequence. As an example, we can take the start button, which triggers 
the playback of music. In Scratch, we can trigger the action by pressing a 
green flag, a space bar, etc. 

• Parallelism: Parallelism is the implementation of several different sequences 
simultaneously. There are two types of parallelism: parallelism between 
sprites and parallelism within a single object. The parallelism between sprites 
involves the implementation of several different sprites so that each sprite has 
its own sequence, triggered by the same event. If one sprite has a few 
different actions that are triggered by the same condition, a parallelism within 
a sprite is applied. 

• Conditionals: They provide the ability to include branching in the process, 
based on some conditions. 

• Operators: They allow programmers to perform mathematical operations 
(such as addition, subtraction, division, and multiplication), operations on 
strings (such as bundling) and execution of functions. 

• Data: Data involves storing, retrieving and updating values. In Scratch we can 
use variables. A variable can be a number, a string or a list that may contain 
a set of numbers or strings.  

2.2. Project based learning 

Project-based learning (PBL) is a model that organizes learning around projects. 
According to the definitions found in PBL handbooks for teachers, projects are 
complex tasks, based on challenging questions or problems, that involve students in 
design, problem-solving, decision making, or investigative activities; give students the 
opportunity to work relatively autonomously over extended periods of time; and 
culminate in realistic products or presentations (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997; 
Thomas, Mergendoller, & Michaelson, 1999). We think that future teachers need to 
experience project-based learning through the same activities, as they will work on 
with their students in classroom. Therefore, we compare and analyse projects made 
by students and pupils. 

 3. Empirical research and analysis 

In the current section we describe the sample and online project assessment tool. 

3.1. Sample  

We analyse Maze and Escape Room games programmed by students, 
prospective teachers of computer science, and pupils aged 8 to 12 years at different 
courses and workshops. Maze games were created by 16 pupils at a workshop and 
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8 by students of pedagogical programme of computer science. Escape Room games 
were created by 8 pupils at a workshop and 11 students. Some pupils already had 
previous knowledge in Scratch. Students had experiences with introductory 
programing in Python. 

3.2. Project assessment in Scratch  

For quantitative analysis we used open-source web application called Dr. Scratch 
(Moreno-León, Robles and Román-González 2015). 

Dr. Scratch allows learners to evaluate their projects and receive a CT score, so 
they can discover their own degree of development of this ability. In addition, the tool 
offers a feedback report with ideas and tips how to improve the code, aiming to 
encourage students’ desire to keep on developing their programming skills. Dr. 
Scratch also supports teachers in the assessment tasks, offering a complete report 
that could be used to identify specific issues in an automatic way (Moreno-Leon, 
Robles & Roman-Gonzalez 2016). Dr. Scratch’s big potential is in its ability to detect 
bad habits of programming or potential errors and common misconceptions, such as 
unimportant sprite names, repetition of code, code that is never executed and the 
incorrect initialisation of object attributes (Moreno-León and Robles 2015). Dr. Scratch 
has limitations in assessing fundamental CT skills as debugging and remixing. Also, 
Dr. Scratch could not evaluate functionality or creativity.  

CT score is assigned based on next seven criteria: flow control, data 
representation, abstraction, user interactivity, synchronisation, parallelism and logic. 
Analysed project can get from 0 up to 21 points, that is 3 points for each of the seven 
criteria. The feedback given by Dr. Scratch depends on the score assigned to a 
project. With score increasing, the information we get is more sophisticated, intended 
for advanced users. Depending on the score, there are three possible stages: basic, 
developmental and master as the highest stage. 

3.3. Analysis by Dr. Scratch Criteria 

For evaluation of projects we chose Dr. Scratch. The projects are evaluated by 
the criteria presented below (Moreno-Leon, Robles, and Roman-González 2015).  

Flow control is related to the behaviour of the controlled sprite. It involves certain 
blocks that are repeated for a number of times or until the situation arises. 

Available points: 

• 1 point: the project uses the most basic way to control the behaviour of a 
sprite.  

• 2 points: the project uses repetition, which is achieved with a repeat of 
instruction blocks. 

• 3 points: the project uses repetition, which depends on a given situation. 
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The concept of data flow can be related to the concept of sequences and loops 
described by Brennan and Resnick (2012). According to them, sequences are a key 
concept in programming, expressed as a series of individual steps of instructions that 
can be executed by a computer. 

Data representation criterion refers to the set of information about the sprite to 
run properly. 

Available points: 

• 1 point: if in a project each sprite has a number of attributes, such as position, 
orientation, costume and visibility of a sprite. 

• 2 points: the project uses variables that can store different types of data. 

• 3 points: the project uses lists to store project information. 

The CT concept of the so-called data defined by Brennan and Resnick (2012) can 
be related to the Dr. Scratch data representation criterion.  

Abstraction criteria reflects an ability to break a problem into smaller parts that 
are easier to understand, program and debug.  

Available points: 

• 1 point: different scripts control sprite’s behaviour, where each of these scripts 
deals with a particular issue. 

• 2 points: the project contains new user-defined blocks that consist of a 
sequence of instructions. 

• 3 points: the project uses clones. 

User interactivity means that, the person who is running the project can perform 
actions that provoke new situations in the project. 

Available points: 

• 1 point: the project uses “when green flag clicked" to start interactivity. 

• 2 points: the project uses blocks, which allow user to interact with sprite. 

• 3 points: the project uses a webcam or a microphone to create interaction. 

Synchronisation criterion refers to a concept, which allows our sprites to 
organise things to happen in the order we want. 

Available points: 

• 1 point: the project uses “wait” block to synchronise the behaviour of the 
sprite. 

• 2 points: the project uses messaging or broadcasting. 

• 3 points: the project uses synchronisation to make things happen in order we 
want. 

Parallelism is in Dr. Scratch defined as a possibility that several things occur 
simultaneously, similarly to Brennan and Resnick (2012. 



26 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

Available points: 

• 1 point: the project has several scripts that start with “When green flag is 
clicked”. 

• 2 points: in the project several things occur when the user presses a certain 
button or clicks on an object. 

• 3 points: the project uses more complex blocks, such as “when backdrop 
switches to”, “when loudness”, and alike. 

Logic criterion, according to Dr. Scratch website explanation, refers to the 
project’s ability to behave differently depending on the situation.  

Available points: 

• 1 point: the project uses simple conditionals, such as “if-then”. 

• 2 points: the project uses blocks, such as “if-then/else”. 

• 3 points: the project uses logical operators in term of combining the 
conditions.  

Brennan and Resnick (2012) define this concept as operators. 

Assessment of projects 

In Table 1 and Table 2 we compare the results of projects evaluated with Dr. 
Scratch online tool. 
Table 1: Maze projects evaluated with Dr. Scratch and the differences between 
students’ and pupils’ results. 

  average average difference stdev median mode 

Flow control 
pupils 1.9 

0.3 
0.5 2 2 

students 2.1 0.4 2 2 

Data representation 
pupils 1.3 

0.3 
0.6 1 1 

students 1.6 0.5 2 2 

Abstraction 
pupils 1.0 

-0.2 
0.4 1 1 

students 0.8 0.5 1 1 

User interactivity 
pupils 1.9 

0.1 
0.5 2 2 

students 2.0 0.0 2 2 

Synchronisation 
pupils 1.0 

0.9 
1.3 0 0 

students 1.9 1.6 3 3 

Parallelism 
pupils 1.4 

0.6 
1.0 1 1 

students 2.0 1.4 3 3 
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Logic 
pupils 0.9 

1.1 
0.3 1 1 

students 2.0 1.1 2 1 

Score 
pupils 9.4 

2.9 
3.6 9 8 

students 12.4 4.7 14.5 16 

Table 2: Escape room projects evaluated with Dr. Scratch and the differences 
between students’ and pupils’ results. 

  average average difference stdev median mode 

Flow control 
pupils 2 

0.6 
0.5 2 2 

students 2.6 0.7 3 3 

Data representation 
pupils 1.6 

0.3 
0.7 2 1 

students 1.9 0.5 2 2 

Abstraction 
pupils 1 

0 
0.0 1 1 

students 1 0.0 1 1 

User interactivity 
pupils 2 

0.1 
0.0 2 2 

students 2.1 0.3 2 2 

Synchronisation 
pupils 3 

0 
0.0 3 3 

students 3 0.0 3 3 

Parallelism 
pupils 2.9 

0.1 
0.4 3 3 

students 3 0.0 3 3 

Logic 
pupils 1.5 

1 
1.1 1 1 

students 2.5 0.8 3 3 

Score 
pupils 14 

2.1 
2.1 14 16 

students 16.1 1.9 17 17 

4. Analysis 

From comparison between Table 1, Table 2 and Figure 1 we deduct some basic 
differences and some expected similarities between pupils and students.  

The results of the Maze activity, presented in Table 1, show that the biggest 
difference is in the category of logic, which we assume is due to the differences in 
reasoning among pupils and students. Instead of using “if-then/else” conditionals 
pupils used “if-then” conditionals. Big difference also occurs in the category of 
synchronisation (Figure 1). We attribute the differences to the greater complexity 
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(broadcasting and messaging) of students’ games. We also detected notable 
difference in the category of parallelism as shown in Table 1, which can be explained 
by the expected complexity of students’ understanding of simultaneous events. In the 
other categories the differences are not notable which was expected due to the nature 
of the task that was given to them. Creating a labyrinth requires the use of interactivity 
between user’s sprite and other objects, e.g. an interaction between a sprite and the 
wall, or with any other objects. That’s probably why all pupils and students have 
achieved the same amount of points, regarding this criterion. The concept of user 
interactivity can be related to Brennan and Resnick (2012) conditionals sentences. 
The small negative difference in the abstraction category is attributed to the fact that 
one pupil defined his own blocks in his game, which was awarded by Dr. Scratch.  

In general, the differences between pupils and students are smaller within the 
Escape Room activity. The results of the Escape Room activity, presented in Table 2, 
indicate that the biggest difference is in the category of logic, where students used 
nested conditionals. The only other difference in Escape Room project is shown in 
the category of flow control, which means that students were using “repeat until”, and 
not just “repeat” as pupils did. All pupils and students scored top marks in the 
categories parallelism and synchronisation, which can be attributed to the type of the 
activity and its requirements, for example changing the scenes between levels.  

Before the analysis, we have assumed that the concept of abstraction would make 
a gap between students´ and pupils’ programming skills but our expectations didn’t 
come true. Nearly all the projects were evaluated with 1 point in the category of 
abstraction. Dr. Scratch assumes the use user defined blocks for 2 points and cloning 
to evaluate the abstraction with 3 points. As user defined blocks and cloning are an 
advanced concept and our objective was to prepare students for teaching primary 
school pupils, we encouraged the students to use mainly the concepts that can be 
developed by an average pupil. If we relate our findings to Brennan and Resnick 
(2012), we would realise that pupils do not develop abstraction as a concept but as a 
practice, which they characterise as building something large by putting together 
collections of smaller parts.  

Conclusion 

How to assess CT is open research problem. Denning (2017) argues that it should 
be assessed as a skill, rather than through knowledge frameworks (Sentence and 
Csizmadia, 2017). Skills and conceptual computer science knowledge intertwine with 
each other and they are reflected in CT during programming. We suppose that having 
a clear conceptual knowledge of a discipline can also support the development of 
related skills.  

Our approach is to directly assess evidence of computer science concepts in 
programs. If programming is reflecting the way of thinking, then the idea is that CT 
can be assessed by the quality of the programs that a student produces.  
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In the paper we compared the results of CT assessment between primary school 
pupils, who attended two workshops in Scratch, and students, prospective teachers 
of computer science. For CT assessment we used Dr. Scratch tool (Moreno-Leon, 
Robles & Roman-Gonzalez 2016). The purpose of our analysis was to compare the 
way of thinking of both groups during development of typical projects in Scratch, such 
as Maze and Escape Room. 

Escape Room projects are more advanced and complex then Mazes (Figure 1). 
The Escape Room problem enables students to develop conceptual knowledge about 
the ordering (things happen in the order we want), reflected in the criteria of 
Synchronisation, and concept of Parallelism for both groups: pupils and students. 

Students have more developed CT in comparison with pupils. In general, there is 
2 to 3 points difference in the total score between the pupils and the students, which 
was expected. For deeper understanding of CT development among the participants 
of the both groups pupils and students we need to use more instruments or at least 
more sophisticated qualitative analysis of the projects. 

According to Brennan and Resnick (2012), the presence of described concepts in 
the projects’ code is reflecting the development of CT.  
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ТЕОРИИТЕ ЗА УЧЕНЕ И ИГРОВИЗАЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО  
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Резюме: В статията се анализира отражението на основни теории за учене върху 
игровизацията. Дискутират се етимологията на игровизацията и ключови 
дефиниции за понятията. Направен е сравнителен анализ на характеристиките на 
основни теории за ученето – бихевиоризъм, когнитивизъм и конструктивизъм и 
характеристиките на игровизацията в обучението. 

Ключови думи: игровизация, бихевиоризъм, когнитивизъм, конструктивизъм  

1. Въведение  

Игровизация (gamification) е концепция с много голяма притегателна сила, 
която от една страна мотивира, подтиква и въвлича потребителите в 
определена дейност, а от друга страна съдейства за развиване на потенциала 
на участниците и помага за отключване на скрити заложби в други. Техниките, 
стратегиите и тактиките й могат да се внедрят във всяка сфера на човешкия 
живот и да превърнат обичайните проблеми и задачи в интересни и 
запленяващи предизвикателства. Всичко това дава основание да се твърди, че 
игровизацията (gamification) е мощен инструмент, който може да се справи с 
някои от проблемите в съвременното образование.   

Ученето е предмет на изследване на науки като психология, неврология, 
поведенческа екология, еволюционна теория, кибернетика и много други. Всяка 
една научна област използва различни подходи, за да го опише. Непрекъснато 
се генерират нови определения, които отразяват и допълват различни 
схващания. Измежду голямото разнообразие от концепции за определяне на 
ученето не може да се твърди, че има единомислие. Най-общо ученето може да 
се опише като „акт на придобиване на нови или модифициране и укрепване на 
съществуващи знания, поведения, умения, ценности или предпочитания, които 
могат да доведат до потенциална промяна в синтезирането на информацията, 
дълбочината на знанието, отношението или поведението, съответстващи на 
вида и обхвата на преживяванията.“ [7].  

Целта на настоящата статия е да се анализира отражението на основни 
теории за учене върху игровизацията. Дискутират се етимологията на 
игровизацията и ключови дефиниции за понятията. Направен е сравнителен 
анализ на характеристиките на основни теории за ученето – бихевиоризъм, 
когнитивизъм и конструктивизъм.  
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2. Същност на игровизацията  

2.1. Етимология   

Думата „gamification“ има английски произход и няма точен превод на 
български език, затова в нашата литература се използват неологизмите 
„геймификация“ и „игровизация“. Терминът „геймификация“ е образуван 
фонетично и морфологично посредством директно транскрибиране от 
английски език и суфикс – ция. Този начин на формиране максимално се 
придържа към оригиналния термин и еднозначно го описва, но е на равнището 
на разговорната реч. Може да се причисли към групата на „домашните” 
жаргонни неологизми, които не отговаря на изискванията на научния, 
официално – деловия и публицистичния стил. Неологизмът „игровизация“ е с 
корен, свързан с думата игра и суфикс – изация. Съгласно български тълковен 
речник игра е: „1. Забава, развлечение. 2. Съвкупност от действия, които се 
определят от известни правила и служат за развлечение.“ [1]. Комбинацията от 
корен със значението на игра и суфикс – изация дава на термина значението: 
процес на забава и развлечение. Тази формулировка не отразява еднозначно 
съдържанието на понятието. Във връзка с така очертаните проблеми, свързани 
с липсата на подходяща дума в българския език, еквивалентна на значението 
на английската дума „gamification“ приемаме за представяне на понятието 
словосъчетанието „игровизация (gamification)“.     

2.2. Обзор на дефиниции  

Терминът gamification за първи път се употребява през 2002 г. от Ник Пелинг 
[15]. Според него това е „грозна дума“, която означава: „прилагане на подобен 
на игра потребителски интерфейс, който прави електронните транзакции 
приятни и бързи“. Той използва термина, за да опише идеята за превръщане на 
електронните устройства в развлекателни и ефективни платформи. 
Дефиницията и идеята за игровизация (gamification) на Пелинг се променя във 
времето. Много изследователи дават определение за новото явление и изменят 
смисъла от първоначалния му замисъл. Едно от най-често срещаните  и най-
пълни определения в литературата е дефиницията, дадена от Карл Кап: 
„Игровизация (gamification) е използване на игрови механики, естетика и игрово 
мислене за ангажиране на хората, мотивиране на действия, насърчаване на 
ученето и решаване на проблеми“ [13].   

За да се разбере същността на игровизацията (gamification) е необходимо 
да се познават както различните дефиниции, така и понятията включени в тях:   

• Игрови механики – „са определен набор от правила, които диктуват 

резултата от взаимодействията в системата“ [14]. Кап [13] уточнява, че 

механиките на игрите, като преминаване през нива, печелене на значки 
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и точки, времеви ограничения и отчитане на резултати са градивен 

елемент за процеса на игровизацията (gamification) и подчертава, че те 

не са достатъчни, за да се заинтригуват и ангажират участниците. 

Всичко това е само инструмент, а „основата“ върху която трябва да се 

изгражда игровизацията (gamification) е: „ангажиране, разказване на 

истории, визуализация на персонажите и решаване на проблеми“;    

• Игрово мислене – определя се от Маркжзевски [14] по следния начин: 

„използването на игри и подходи, подобни на играта, за решаване на 

проблеми и създаване на по-добри преживявания”. В това определение 

се засягат две от най - важните свойства на игровизацията (gamification): 

„решаване на проблеми“ и „създаване на по-добри преживявания“.   

• Естетика – фактор, който индиректно оказва влияние върху 

емоционалното състояние на хората. Според Кап [13] естетическото 

въздействие на интерфейса е много важен елемент, който влияе върху 

възприятията на хората;  

• Мотивира действие – съгласно идеите на Кап [13] мотивацията дава 

цел, посока и смисъл на поведение и действие.   

• Насърчава ученето – според Кап [13] едно от най – важните свойства на 

игровизацията (gamification) е, че подпомага ученето. Това е така, 

защото се използват елементи, техники и начин на мислене, чрез които 

се поражда интерес и се постига висока концентрация и мотивация.  

3. Теории за учене и игровизация (gamification)  

Теориите за учене дават основите за разбиране концепциите за 
придобиване и усъвършенстване на знания, умения и навици. Хвърлят 
светлина върху факторите, които влияят върху обучението. „Теориите за учене 
са концептуални рамки, които описват как информацията се асимилира, 
обработва и запазва по време на учене.“ [5].  

3.1. Бихевиоризъм и игровизация  

Бихевиоризмът (бихевиоризъм) е едно от основните течения в 
психологията, което възниква в началото на ХХ век. Етимологията на думата 
идва от английската дума „behavior“– поведение, държание, маниер…   

Поддръжници и основоположници на тази теория за ученето са Б. Скинър, 
Е.Торндайк. Според бихевиоризма ученето е изменение на външните реакции 
в резултат на външни стимули. В неговата основа е схемата: ситуация 

(стимул)  реакция  подкрепа. Тази идея е заложена и в теорията за 
програмираното обучение на Скинър [17]. При бихевиористичните модели на 
обучение акцентът е върху: точното дефиниране на целите на обучение и 
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тяхното измерване; използване на положителна подкрепа за мотивиране на 
учещия; използване на повторението с цел усвояване на практически умения; 
резултатът от обучението, а не процеса на обучение. [3]  

Бихевиористичните модели на обучение са подходящи за приложение [2] 
при: усвояване на сложни умения; запомняне на факти, данни дефиниции; 
усвояване на нови умения, преди прилагането им в практиката.  

Бихевиоризмът много често се определя като стара и ненужна теория за 
учене, която няма място в съвременната класна стая. Противно на всеобщото 
схващане се оказва, че нейният модел не е отживелица. Някои гледни точки 
стоят в основата на новите образователни концепции, използващи ИКТ за 
подпомагане на учениците в обучението. Идеите на бихевиористичната теория 
за учене се използват от съвременните концепции за обучение. Например при 
прилагане на игровизация (gamification) се откриват основни елементи на 
бихевиоризма:  

• Определяне на ясни образователни, възпитателни и практически цели 
на обучението;  

• Осигурява се постоянна обратна връзка за степента на постигане на 
целите;  

• Съставя се план на урока, обмислят се етапите в тяхната 
последователност и взаимна връзка;  

• Установяват се механизми за констатиране постиженията на учениците 
в различните етапи на урока;  

• Преминаване през различни нива при достигане на дидактическа цел;  

• Прилагане на положителна подкрепа чрез награди, точки, значки и т.н.   

Много често игровизацията (gamification) се определя като поведенчески 
подход в обучението, защото прилага система от стимули (точки, значки и 
различни възнаграждения), обратна връзка и положителна подкрепа, за да 
предизвика желана реакция. Трябва да се отбележи, че игровизацията 
(gamification) рязко контрастира с останалите идеи на бихевиоризма. 
Съществени различия се откриват както във възгледите относно начина за 
достигане и формиране на нови знания и умения, така и в ролята на учителя и 
ученика в учебния процес. За разлика от поведенческата класна стая, в която 
преподавателят доминира и запознава обучаваните с данни, факти и 
дефиниции, игровизацията (gamification) поставя в центъра учениците, които 
решават проблеми в творческа атмосфера. На Фиг. 1 са представени основните 
прилики и разлики между бихевиоризъм и игровизация (gamification):  
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Фиг. 1. Прилики и разлики между бихевиоризъм и игровизация (gamification) 

3.2. Когнитивизъм и игровизация  

В буквален превод от английски език думата „cognitive“ като част на речта е 
прилагателно и означава познавателен. Значението на думата когнитивизъм 
интуитивно ни навежда на мисълта за теория, свързана с умствените процеси.  

Съгласно когнитивната теория ученето е „вътрешен процес, който включва 
памет, мислене, размисъл, абстракция, мотивация и мета познание“ [4]. Един от 
поддръжниците на тези схващания е Робърт Гане, който развива модел за 
обработка на информацията. Според него „промени в поведението на хората и 
в способностите им за конкретно поведение се осъществява в следствие на 
техния опит в рамките на определени идентифицируеми ситуации. Тези 
ситуации стимулират индивида по такъв начин, че да донесе за промяната в 
поведението. Процесът, който прави такава промяна, се нарича „учене“, а 
ситуацията, която поставя процеса в действие, се нарича ситуация на учене.“ 
[7] Робърт Гане предлага модел за организиране на учебния процес, който се 
подчинява на няколко принципа: Определяне на резултатите от ученето; 
Определяне на целите на обучението; Определяне на последователността. 
Резултатите от ученето той нарича възможности (способности), като 
класифицира няколко вида: интелектуални умения; когнитивни стратегии; 
вербална информация; нагласи; моторни умения. Достигането до определен 
вид резултат от ученето зависи от различни условия, които могат да бъдат 
външни и вътрешни за обучаемия. Вътрешните условия са индивидуалните 
възможности, които притежава всеки ученик или това са вече придобитите 
знания и умения. Външните условия се налагат и управляват от учителя. Той 
използва различни дидактически материали и средства, чрез които се стреми 
от една страна да стимулира вътрешните условия за въвеждането на нови 
знания. Необходимите условия за ефективно учене, които засягат всички 
видове учебни способности, Р. Гане систематизира в учебни събития: 
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привличане на внимание; информиране на учащите за целите на обучението; 
стимулиране на припомнянето на предишни знания; представяне на 
стимулиращия материал; осигуряване на насоки за обучение; предизвикване на 
действие; предоставяне на обратна връзка; оценка на изпълнението; 
подобряване на запомнянето и трансфера   

Моделът на Р. Гане предполага включване на разнообразни дейности, 
ориентирани към постигане на определени учебни резултати, подчинени на 
предварително очертани дидактически цели. Той е подходяща за създаване и 
развиване на методи на обучение, които използват ИКТ. Очертава пътя по който 
може да се намери мястото и ролята на съвременните технологии в учебния 
процес. Във всяка стъпка могат да се внедрят подходящи: анимации, графики, 
звукови ефекти, видео, симулации, аудио и видео за синхронни дискусии, чат и 
т.н., чрез които да се: стимулира внимание и интерес, активизира дейността, 
постигне ангажираност, прилагат знания и умения, осигури обратна връзка и 
оценка.    

Моделът на Р. Гане намира приложение и при организиране игровизация 
(gamification) на учебния процес. Разбиране на целевата аудитория и контекста, 
определяне целите на обучението, структуриране на опита, прилагане на 
елементи на игровизация (gamification) са етапи от концепцията на 
игровизацията (gamification) на учебния процес, които са пряко отражение на 
идеите на Р. Гане.  

Прилагането на разнообразни изразни средства осигурява необходимите 
условия за ефективно учене на ученици с различен стил на учене, чрез което 
подпомага обработката и възприемането на новата информация. 
Съвременните технологии дават възможност за осъществяване на незабавна 
обратна връзка и оценка на постиженията на учениците. Поощряването на 
постиженията на учениците е идея, която широко се лансира. Печеленето на 
точки, значки и награди при преминаване през различни нива е характерен 
прийом за игровизацията (gamification). Съчетаването на когнитивната теория 
за ученето и игровизацията (gamification), подплатена с подходящи 
технологични средства за представяне на учебното съдържание, води до 
организиране и провеждане на съвременно обучение.   

Когнитивизмът се фокусира върху познавателните способности и процеси 
на човешкото съзнание. Изучава въпросите, свързани с паметта, логическото 
мислене, вниманието, възприятията и с условията, които влияят върху 
резултатите от ученето. Достигането до нови знания и умения, решаването на 
проблеми е резултат от задълбочена умствена дейност. Част от целите и 
задачите на игровизацията (gamification) също са насочени към постигане на 
висока познавателната дейност и развитие на интелектуалните способности на 
учениците. Игровите елементи и техники подпомагат и улеснява ученето. В 
когнитивната литература се среща метафората „човешкият ум е компютър“. 
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Това сравнение предполага, че тази теория се концентрира върху това как се 
получава, обработва и съхранява информацията и не се занимава с вътрешни 
преживявания на учениците, с присъщите за човека емоции и чувства. В този 
аспект се откриват различия. Игровизацията (gamification) е катализатор на 
чувства и емоции. Всеки един неин елемент докосва и провокира по един или 
друг начин човешката душевност. Използва човешките желания, мечти и 
амбиции, за да постигне целенасочено поведение. На Фиг. 2. са представени 
основните прилики и разлики между когнитивната теория за учене и 
игровизацията (gamification).  

Фиг. 2 Прилики и разлики между когнитивната теория за учене и игровизацията 
(gamification). 

3.3. Конструктивизъм и игровизация  

В етимологичен аспект терминът конструктивизъм има латински произход. 
Произлиза от думата “construct”, която е минало причастие на глагола  
„construere“, който се образува чрез конструкцията: „con“ (с, заедно) + „struere” 
(изграждам, строя). В английския език “construct” се използва със значението: 
да се изгради нещо или да се съберат различни части, за да се образува нещо 
ново. Това тълкуване на смисъла на думата отразява еднозначно възгледите 
на конструктивистката теория за учене, според които „нови знания се изграждат 
върху основата на предишни знания“ [12].   

Конструктивистките възгледи за знанието са свързани с начина за 
формиране и достигане до нови знания и умения. Те се фокусират върху 
дейностите на учениците, дават идеи за организиране на обучение обърнато 
към обучаваните, към развиване и усъвършенстване на техните уникални 
възможности и компетентности. В рамките на тази теория знанията не се 
получават наготово, те не са готов „продукт“, който трябва да се приеме, 
запомни (наизусти) и възпроизведе. Знанието се разглежда като процес, в който 
учениците изпълняват главна роля. От пасивни участници се превръщат в 
активни действащи лица, в откриватели на нови идеи. Те използват натрупаните 
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знания и опит, за да създават, проверят и отхвърлят хипотези. Извършват 
експерименти и решават реални проблеми, учат се от успехите и грешките. 
Всяко достигнато знание е преживяване, което остава трайни следи в 
съзнанието и става част от структурата на познанието. Учениците си 
сътрудничат помежду си, споделят своя опит и достижения. Всичко това не 
означава, че ролята на учителя в учебния процес се отхвърля или пренебрегва 
от конструктивистите. Напротив, той заема своето значимо място, но се изменят 
някои от функциите му.   

„Конструктивистките класни стаи са структурирани така, че учащите се да 
бъдат потопени в преживявания, в които те могат да се занимават със 
съдържателно изследване и действие, въображение, творчество, 
взаимодействие, съставяне на хипотези и собствено мнение.“ [9]  

В конструктивистките учебни среди учениците трябва: „да изследват; да 
формулират това, което знаят и са научили; да разсъждават (да създават 
хипотези и предположения); да конструират и прилагат своите теории и модели; 
да анализират това, което са направили…“ [10].    

Конструктивистките идеи за учене намират пряко отражение в 
игровизацията (gamification). Дори игровизацията (gamification) се квалифицира 
от някои учени като „конструктивистки подход“ [11]. И двете концепции са 
насочени към създаване на учебна среда, в която учениците се учат чрез 
активно действие и взаимодействие. Съгласно техните възгледи знанието не се 
преподава, а се изгражда. Учениците се поставят в центъра на учебния процес, 
а учителят е фасилатор. Съгласно конструктивиските възгледи учениците 
участват активно в учебния процес, което предполага използване на методи, 
техники и инструменти за стимулиране и ангажиране. Това е в синхрон с 
концепциите на игровизацията (gamification), която е изключително динамична, 
интерактивна, целенасочена и създава завладяващи, подобни на игра 
преживявания. Разликата между двете идеи е много тънка, но фундаментална: 
начинът по който учениците учат. Конструктивистката теория задава рамката: 
учениците „изграждат лични интерпретации за света въз основа на 
индивидуални преживявания и взаимодействия“ [6], а игровизацията 
(gamification) предоставя хетерогенна, адаптивна и динамична структура за 
достигане до нови знания, тоест  не се ограничава с конкретен прийом.  

Заключение  

От направения анализ се вижда, че игровизацията (gamification) има много 
общи черти с бихевиоризма, когнитивизма и конструктивизма, но притежава 
свой собствен, уникален и неповторим почерк. Игровизацията (gamification) е 
феномен, който все още не е достатъчно добре изследван и липсват емпирични 
данни, които по ясен и категоричен начин могат да я класифицират като теория 
за учене. Не са установени безспорни и еднозначни отговори на въпросите: „Как 
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се осъществява обучението? Кои фактори влияят върху ученето? Каква е 
ролята на паметта? Каква е ролята на мотивацията? Как се прилагат знанията? 
Какви видове обучение се обясняват най-добре с тази теория?“ [16], които 
разграничават всяка теория на учене от другите. Отговорите на всеки един от 
поставените въпроси практически ни насочва към стратегиите, тактиките и 
техниките за обучение на някоя от основните теории за учене: бихевиоризъм, 
когнитивизъм и конструктивизъм.   

В много отношения се наблюдава припокриване на възгледите и 
игровизацията (gamification) не може да се причисли нито към конкретно 
течение, нито да се очертаят индивидуални теоретични специфики. Очевидно в 

основата ѝ лежат идеите на трите установени концепции за учене. 

Интегрирането на коренно различни възгледи води до уникален и иновативен 
подход с характеристики, които взаимно се допълват, усъвършенстват и 
повишават ефективността на учебния процес.  
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Abstract: The reflection of core learning theories like behaviorism, cognitivism and 
constructivism in the gamification in education is on the focus of the paper. The ethimology of 
gamification and basic definitions are discussed. Comparative analysis of characteristics of 
mentioned above learning theories and gamification is done. Similar and different 
characteristics are outlined.  
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Резюме: Статията представя проблеми, породени от несъответствието между 
традиционните начини на обучение и потребностите на учениците, като част от 
новото високотехнологично общество. Направена е съпоставка между специфични 
особености на традиционното и интерактивното обучение. Представени са някои 
основни дидактически принципи, пречупени през призмата на игрово-базираното 
обучение. 

Ключови думи: традиционно обучение, интерактивно обучение, игрово-базирано 
обучение  

1. Въведение  

"Кажи ми и ще забравя.  

Покажи ми и може би ще запомня.  

Направи ме съпричастен и ще разбера.“  

(китайска поговорка)  

 

Бързо развиващото се информационно общество поставя редица 
предизвикателства пред образователната система. От една страна дава 
възможност за осъвременяване на учебния процес и използване на 
алтернативни и нестандартни начини за решаване на рутинни проблеми и 
задачи. От друга - компютърните игри, социалните мрежи, онлайн 
комуникацията отнемат много време и ангажират сериозно вниманието на 
подрастващите. „Съществуващата образователната система, с нейните 
традиционни методи и средства, трудно успява да отговори на непрекъснато 
растящите потребности от широко достъпно, адаптирано към индивидуалните 
потребности, продължаващо през целия живот, ефективно обучение.“ [2] Затова 
усилията са насочени към създаване на условия и навици за използване на 
технологиите с образователна цел. В тази връзка така нареченото игрово-
базирано обучение („game-based learning“) дава сериозна заявка за успех в 
областта на образованието. 
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2. Същност на проблема  

Хората са способни да разделят вниманието си между няколко неща 
едновременно. Съвременните ученици не познават свят без смартфони, 
интернет и компютърни игри. Споделят, че често по време на час в училище 
вниманието им се раздвоява между това, което говори учителя от една страна, 
и смартфона от друга - за да пишат съобщения или да играят. Учителят се 
оказва в по-неизгодна позиция от всякога. „Борбата“ за вниманието на ученика 
е трудна и непрекъсната. По-лошо - не винаги е успешна. Това е сериозен 
проблем на съвременното образование. От друга страна, за едно поколение, 
израснало с компютърните игри, традиционните методи на обучение се оказват 
вече недостатъчни, за да възбудят и задържат интереса му. И тук идва мястото 
на игрово-базираното обучение. Използвана за целите на обучението, добре 
структурираната игра не само може да задържи вниманието, но ще увлече 
емоционално участника и ще го накара да повтаря едно и също ниво до 
постигане на успешен резултат. Нещо повече – дава възможност за учене по 
всяко време и на всяко място. 

3. Традиционно срещу интерактивно обучение  

Традиционното образование е насочено към усвояване на знания за 
успешно представяне на изпита. Интерактивният образователен модел се 
стреми обучаемият да осъзнае необходимостта от придобиване на знанието. 

Мотивацията е от изключително значение в образователния процес. 
Съвременното дигитално поколение е отегчено от традиционните, базирани на 
лекционен подход начини на обучение, но се чувства комфортно в зоната на 
видеоигрите и обучението чрез тях. Когато ученето е скучно, обучаемият не се 
чувства увлечен и мотивиран и не учи истински. Ученето не означава механично 
запаметяване – то означава усвояване на умения и мисловни процеси, 
необходими за подобаваща реакция под напрежение в различни ситуации. [5] 
Добрата компютърна игра е забавна с вградения си процес на обучение. За да 
напредва в една игра, съзнанието на участника преживява удоволствието от 
схващането на идеята (разбирането) на цяла една нова система. Това е вярно, 
независимо дали играта е за забавление или сериозна. Ако бъдат впрегнати 
възможностите на игра с подходящ дизайн за постигане на определени учебни 
цели, резултатът е работна сила от високо мотивирани обучаеми, които са 
сериозно заинтересовани и упражняват прилагането на умения за решаване на 
конкретни проблеми. 

При традиционния образователен модел идентифицирането и решаването 
на проблеми се осъществява в структурирана и относително статична 
образователна среда, тоест очаква се прилагане на знания и умения в 
специфични случаи и ситуации. Иновативният образователен модел се стреми 
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към подготвяне на обучаемите за справяне в динамична и променяща се 
обкръжаваща среда. 

В подходящо разработена игрова среда обучаемият работи за постигане на 
цел, избирайки самостоятелно определени действия и понасяйки 
последствията от тези действия. Прави грешки в обезопасена среда и докато 
експериментира, активно учи и упражнява най-правилните начини за работа в 
различни ситуации. Точно обратното, традиционното пасивно учене тренира 
запомнянето на конкретна последователност от действия и оценява в каква 
степен това е постигнато. Дори когато оценката е отлична, поведението на 
обучаемия в реална ситуация остава неизпробвано.  

Традиционният образователен модел залага основно на отношенията 
„учител - ученик“, интерактивният метод се основава на взаимодействията 
„ученик - ученик“ и работа в екип.  

Оценката на знанията при традиционния модел се прави изключително от 
учителя, който оповестява резултатите от изпитването и обяснява допуснатите 
грешки, като сам преценява какви мерки да предприеме за компенсиране на 
пропуските. Интерактивният модел акцентира върху съвместната оценка и 
самооценката, като както учителят, така и учениците участват в обсъждането на 
грешките и пропуските. Традиционните методи на обучение не дават 
възможност за индивидуални многократни повторения на определени действия 
(в най-оптимална последователност) в реалистична среда, докато те бъдат 
усъвършенствани и доведат до желания резултат. Освен това при игрово 
базираното обучение всеки опит бива оценяван и ученикът веднага вижда 
резултата от своите действия, което го мотивира да опитва отново и отново, 
докато постигне възможно най-висок резултат, като се самокоригира. В процеса 
на самооценка могат да възникнат и въпроси, които после групово да бъдат 
обсъдени. Игрово-базираното обучение дава възможност и за работа в екип, 
като участниците могат да имат специфични роли в играта. Това дава 
възможност на обучаемите от една страна да видят собствените си грешки, а от 
друга - да идентифицират грешките на останалите. В последствие това съвсем 
естествено подтиква към дискусии за подобряване работата на екипа, а когато 
в играта се общува на чужд език, допълнително се развиват езикови умения.  

4. Реализация на основни дидактически принципи чрез игрово-
базираното обучение 

4.1. Индивидуализация на обучението  

„В различните актове на обучение не е еднакво ефективна учебната 
дейност, извършвана едновременно от целия клас, и учебната дейност, 
извършвана от учениците самостоятелно или когато са обособени на малки 
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групи от по няколко ученика.“ [1] Въпросът за индивидуализация и 
диференциация на обучението е разглеждан широко, но вграждането му в 
образователната система все още не е пълноценно поради големия брой 
ученици в клас, учебниците, които не са съобразени с нуждите на 
индивидуализацията, класно-урочната система. Ученето е процес, който се 
случва на „малки порции“ и всеки обучаем работи с различно темпо. Пасивните 
обучителни програми очакват целия клас ученици да овладява учебния 
материал с еднакво темпо, което означава, че често има ученици, които 
изостават и такива, които скучаят понеже напредват бързо и се налага да 
„изчакват“ останалите. Фокусът е в теоретичното овладяване на материала и 
възможностите за практическо приложение на наученото са ограничени. 
Обратно, добре структурираната обучителна игра дава възможност всеки 
ученик да овладява компетентности със собствено темпо и да може да премине 
към следващия етап, само ако е преминал успешно предишното ниво.  

4.2. Принцип за системност в обучението  

„Под системност се разбира усвояването на знанията, уменията и навиците 
в определена логическа връзка, в която водещо значение имат съществените 
признаци на предметите и явленията, и тяхната съвкупност представлява 
цялостно образувание или система.“ [1] Особено значение за системността 
имат „...връзките на приемственост, чрез които новият материал се свързва и 
се опира на по-рано изучения.“ [1] Предварително натрупаните знания могат да 
подпомогнат или да възпрепятстват обучението. Например, учениците, които 
имат правилно усвоени знания и умения по разглеждания въпрос имат 
предимство, но ако ученикът има грешки в усвоените по-рано знания, това може 
да доведе до трудности в систематизирането на знанията. Игровото обучение 
тук може да послужи за бързо коригиране на специфичните грешки в изучения 
материал на отделния ученик и преминаване по-нататък в обучението без това 
да се отразява на общия темп на работа на класа.  

4.3. Принцип за активност на ученика в обучението  

Ефективността на обучението зависи от много фактори, като един от най-
съществените е мобилизирането на собствените усилия на учениците в процеса 
на усвояване на знания. „Съвременната дидактика осъзнава факта, че най-
трайни и функционални са онези познания, които ученикът усвоява чрез 
собствени усилия.“ [1] За активизиране на познавателната дейност на ученика 
имат значение интересът към учебния материал и положителната мотивация, 
положителните емоционални преживявания, връзката между обучението и 
практиката, изправянето пред конкретни проблеми в близка до 
действителността среда. Добре конструираната образователна игра може да 
предизвика участника към критично мислене, анализ на ситуацията, реакция в 
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близка до реалността обезопасена виртуална среда, емоционална 
ангажираност и желание за постигане на най-добър резултат. Тук учителят 
подпомага, а не ръководи еднолично процеса, като това допълнително спомага 
за активност в извършваните действия. 

„Базирано на игра обучение (game based education). То е приложение на 
игрите в образованието. Има два варианта: инструктивистки модел: учениците 
се учат, играейки образователни игри, зададени и разработени от други (учител) 
и конструктивистки модел: учениците се учат, играейки образователни игри, 
зададени и разработени от тях самите“. [4] Обучението по информационни 
технологии позволява учениците да се включат в разработването на отделни 
модули от образователни игри, които касаят конкретни уроци от учебния 
материал. По този начин те развиват знанията си не само по отношение на него, 
но и компетентности, свързани с практическото приложение на информатиката 
и информационните технологии. 

4.4. Принципи за съзнателност и за трайност на знанията и 
уменията  

От изключителна важност в процеса на обучение е придобитите знания, 
умения и навици да се отличават със задълбоченост и трайност, така че когато 
е необходимо учениците да могат да възпроизведат същественото в конкретни 
ситуации. „Повторението има важно значение за трайното овладяване на 
знанията, уменията и навиците.“ [3] Статичното еднотипно повторение, водещо 
до заучаване на определени фрази влиза в противоречие с принципа за 
съзнателност: “Други автори твърдят, че съзнателността се изразява в това 
ученикът да разбира всичко, което изучава, владее езика, използван от учителя, 
свързва новите знания със старите.“ [3] Образователните игри дават 
възможност на ученика да повтори многократно последователност от действия 
до достигане на положителен краен резултат. В същото време, в зависимост от 
динамично променящите се условия в играта, той е принуден да използва 
знанията си, като отчита допуснатите грешки, за да избере най-оптималния 
вариант за действие, което ще го доведе до успешно финализиране на 
съответния модул. Този процес играе значима роля за издигане на 
съзнателността в процеса на обучение и спомага за трайното овладяване на 
учебния материал.  

Заключение 

Игрово-базираното обучение не трябва да се разглежда като контрапункт на 
традиционното обучение, а като негово необходимо развитие и обогатяване. Би 
могло да се твърди също, че в настоящия момент образованието надхвърля 
границите на учебното заведение и класната стая. Необходими са ефективни 
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интерактивни преживявания, които да мотивират и активно да въвличат 
учениците в процеса на обучение. Чрез използването на образователни игри 
принципите на обучение могат да бъдат реализирани успешно и да доведат до 
по-висока мотивация и по-добри резултати. 
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Abstract: The paper presents problems, caused by the incompatibility between the traditional 
teaching methods and the needs of the students who are part of the new high-technology 
society. A comparison between special features of traditional and interactive learning is made. 
Also some core didactical principles are presented in the light of game-based learning.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПЮТЪРНА ИГРА ЗА НАЧАЛНОТО 

 УЧИЛИЩЕ 

Даниела Тупарова1, Мая Касева2, Марина Стоянов1  

1ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ddureva@swu.bg,  
2. VII СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград 

Резюме: В статията е направен анализ на педагогическите характеристики на 
образователна компютърна игра (ОКИ). Тези характеристики трябва да се имат 
предвид при проектирането на ОКИ. Представен е прототип на ОКИ по математика 
за 1. клас.  

Ключови думи: образователна компютърна игра; математика, 1. клас, 
педагогически характеристики. 

1. Въведение 

Играта е основна водеща дейност [3], „чрез която се формират и развиват 
всички страни на детската психика като усещанията, възприятията, вниманието, 
както и волевите качества – организираност, последователност, упоритост, 
постоянство, инициативност“.  

Прилагането на игрово базирано обучение е често срещан подход в 
обучението в предучилищна и начална училищна възраст именно заради 
възможностите за аналогия с познати ситуации за децата, въвличането в 
„мними ситуации“, забавни истории, приказки, чрез които се въвеждат, 
затвърдяват или оценяват определени знания и умения, развиват се качества 
на личността. Игрите, използвани в образователния процес в българската 
педагогическа литература, често се наричат и дидактически игри.  

От друга страна съвременните технологии водят до съществена промяна в 
живота на хората и особено в поведението и изискванията на подрастващите. 
Променя се начинът на комуникация, средствата за мотивация.  

Една от последните тенденции в обучението е използването на 
образователни компютърни игри и игрови елементи. [6]. Това е относително 
ново изследователско поле [5]. В последните години интересът към обучение, 
базирано на образователни компютърни игри нараства лавинообразно. 
Изследванията са в различни посоки – технологични, психологически, 
педагогически. [5] 

Има няколко основни понятия, използвани в областта на компютърните игри 
и игрови елементи в образователния процес.  
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Сериозни игри (Serious games) – В научните публикации се откриват 
разнообразни дефиниции и различни гледни точки за сериозните игри [4]. Над 
20 формулировки могат да бъдат открити в базата от данни на IGI – Global, 
(http://www.igi-global.com/dictionary/serious-games/26549). Zyda [7] описва 
сериозните игри като “умствено състезание с компютъра в съответствие със 
специфични правила, което използва забавлението за допълване на държавно 
или корпоративно образование, здравеопазване, обществения ред и 
стратегически и комуникационни цели.“ 

Образователни/дидактически компютърни игри (ОКИ) разглеждаме като вид 
сериозни игри с ясно дефинирани цели на обучение и очаквани резултати, 
свързани с обучението по специфичен учебен предмет в училище или курс в 
университета. Те могат да се използват за обучение, самостоятелно учене или 
оценяване на компетенции, или постигането на учебни цели и очаквани 
резултати.  

Във фокуса на настоящата статия са педагогическите характеристики на 
образователна компютърна игра (ОКИ). Въз основа на тези характеристики и 
изисквания, е разработен прототип на образователна компютърна игра по 
математика за 1. клас.  

2. Педагогически изисквания при проектирането на образователни 
игри за началното училище 

Създаването на образователни игри е свързано не само с технологични 
изисквания, като например хардуерни устройства и софтуерна среда за 
възпроизвеждане, графичен дизайн, механика на играта и др. Обособяването 
на технологичните изисквания е пряко свързано, и е следствие от 
формулирането на педагогическите изисквания към дадена образователна 
игра. Педагогическите изисквания определят например механиката на играта. 

Основните педагогически изисквания при проектирането на образователна 
компютърна игра дават отговори на няколко важни въпроса. 

Тъй като образователните (дидактическите) компютърни игри са свързани с 
конкретен учебен предмет, то от съществено значение е какво учебно 
съдържание ще се покрие с дадена ОКИ. Необходимо е да се определят 
обхвата на играта по отношение на предметната област, класът, за който е 
предназначена, темите от учебното съдържание, понятията и процедурите, 
които трябва да бъдат усвоени или проверени с играта. 

Всеки учебен процес се регулира от целите на обучение, най-често 
формулирани като очаквани резултати, които трябва да се постигнат или 
оценят. Ето защо при проектирането на ОКИ е необходимо да ce определят 
какви цели на обучение се постигат или измерват с дадената ОКИ. 
Определянето на целите на обучение в съответствие с определена таксономия, 
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както и учебното съдържание може да се използват за обособяване на 
различните нива в играта и начина на преминаване към следващо ниво. 

За технологичната реализация на ОКИ е важно да се определи и какво е 
предназначението на играта – за формиране и усвояване на нови знания и 
умения, за затвърдяване на знанията и уменията, за проверка (самопроверка) 
и оценка на знанията и уменията или има комплексно предназначение. В 
зависимост от предназначението се проектира и механиката на играта. 
Например когато играта е предназначена за формиране на нови знания и 
умения, е необходимо наличие на елементи, с които се обясняват 
характеристиките им, като героите се поставят в различни ситуации, водещи 
целенасочено и недвусмислено до търсените знания, умения и компетенции. 
Когато ОКИ е насочена към затвърдяване на знания и умения играчите може да 
се поставят в ситуации, при които отговарят на въпроси или решават 
определени случаи. При неуспех получават допълнителна информация, която 
подпомага играча в следващите стъпки. ОКИ, която е предназначена за 
проверка и оценка на знания и умения, е необходимо да включва въпроси и 
ситуации за разрешаване, даване на точки за успешно справяне със задачите в 
играта, получаване на краен резултат и оценка на постиженията. Когато ОКИ е 
предназначена за оценяване в начална училищна степен е необходимо да се 
съобрази с нормативните изисквания за оценка, които предполагат качествена, 
а не количествена оценка. 

Технологичната реализация на ОКИ зависи от това какъв ще бъде нейният 
обем или какви дидактически задачи трябва да се решат с играта. ОКИ 
можем да класифицираме в две основни групи: игри на микро ниво и на макро 
ниво. 

Микро игрите са свързани с решаването на конкретна дидактическа задача. 
Те може да се „използват от преподавателя по време на урок/занятие за 
решаване на определени дидактически задачи или са част от уеб базиран курс 
в среда за електронно обучение.“ [1]. Микро ОКИ може да се използват за 
създаване на проблемна ситуация, въвеждане на нови знания, актуализация на 
стари знания, проверка и оценка, интерактивно упражнение, затвърдяване на 
знания и умения и др.  

Макро игрите се свързват с реализацията под формата на ОКИ на цяла 
тема, раздел или курс. В тях може да се включат множество игрови елементи, 
предназначени за изпълнение  на различни дидактически задачи. 

Профилът на обучаемия – възраст, специални образователни потребности, 
стил на учене - определя дизайна на потребителския интерфейс. Свързва се с 
това какви мултимедийни елементи, ефекти, цветове, средства за адаптация 
към специални образователни потребности е необходимо да се включат в 
дизайна на играта. Профилът на обучаемия определя сюжета и механиката на 
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играта. При обучаеми в начална училищна възраст сюжетът на ОКИ може да 
бъде приключенски, приказка, фантастика, фолклорен, исторически и др.  

Какви развиващи функции ще има дадена ОКИ определя и какви 
технологични средства, среди за разработка и алгоритми за реализация на 
игрите ще се използват. Развиващите функции на ОКИ са насочени към 
развитие на: възприятия; въображение и творчество; памет; логическо мислене; 
моторни умения; внимание. [2]  

Друг важен въпрос, свързан с педагогическите аспекти на ОКИ, е кога ще се 
използва играта: 

• в рамките на присъствено занятие – урок, упражнение, лекция; 

• за самостоятелна работа с цел прилагане технологията на „обърнатата 
класна стая“, която е насочена към предварително самостоятелно 
запознаване с даден проблем, понятия, процедури и споделяне и 
обсъждане в клас на наученото по време на самостоятелната работа; 

• за самостоятелна работа с цел затвърдяване на знания или 
самопроверка на знания. 

Когато се проектира дадена образователна компютърна игра тя може да 
бъде разработена, така че да покрива изискванията на всички или част от 
педагогическите ѝ характеристики. Педагогическите характеристики на ОКИ 
определят и избора на методика за приложението им в учебния процес. 

3. Проектиране на прототип на ОКИ по математика за началното 
училище 

3.1. Педагогически характеристики на играта 

Сюжетът на играта е свързан с пътешествието на робота Робит. 
Първоначалният сценарий е разработен през 2014 г. и играта е реализирана 
чрез eAdventure през 2015 г. 

Поставена бе задачата да се разработи образователна компютърна игра по 
математика за първи клас. Играта е насочена към усвояване свойствата на 
основни геометрични фигури, броене, извършване на операции сравняване, 
събиране и изваждане на числата до 5, групиране на обекти и откриване на 
зависимости при подреждане на обекти. В настоящия вариант са променени 
сценарият и интерфейсът на играта. Намален е броят на задачите, които се 
визуализират и изпълняват в рамките на един екран, и е променен начинът на 
натрупване на точки.  

Основната идея в сюжета е фантастика - след претърпяно произшествие в 
Космоса, роботът Робит има нужда от помощ, за да поправи кораба си. 
Помагайки му, играчът трябва да реши определени задачи, които са разделени 
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в 6 нива. Нивата са определени според съдържанието. Тъй като играта е 
предназначена за 1. клас, тя е озвучена - условия на задачите, положителна 
подкрепа, съобщения за грешки, помощ. Във всеки един момент играчът може 
да прекъсне играта. 

Играта е насочена към затвърдяване на знания за основни геометрични 
фигури, пресмятания и сравнения на числа до 5, развитие на алгоритмични 
умения – класификация на обекти и откриване на зависимости между обекти. 

Тя може да се използва както в рамките на занятие за преговор или 
упражнение, така и за самостоятелна работа в рамките например на 
целодневно обучение. 

3.2. Сценарий на играта 

• Ниво 1 – свързано е с определяне и броене на основни геометрични 
фигури, изобразени в тялото на робот. При въведен грешен отговор се 
появява пояснение за характеристиките на дадената геометрична 
фигура. Допуска се въвеждане до два отговора. При трети грешен 
отговор се преминава на следващ въпрос. (Фиг. 1 и Фиг. 2) 

 

 

Фиг. 1. Структура на ниво 1. 

 

Въпрос 

 

Изглед при грешен 
отговор 

 

Изглед при верен отговор 

Фиг. 2. Въпрос от Ниво 1 
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• Ниво 2 – свързано е с действията събиране и изваждане на числата до 
5. Задачите постепенно се усложняват. Нивото съдържа 4 задачи, всяка, 
от които има по 4 израза. Допуска се до два грешни отговора. При 
нeобходимост може да се поиска визуална помощ. (Фиг. 3 и фиг. 4) 

 

Фиг. 3 Въпрос от Ниво 2 с помощни прозореца 

   

Фиг. 4. Въпроси от ниво 2 

• Ниво 3 – задачите са насочени към затвърдяване на умения за 
сравняване на числата до 5. С влачене на знаците за сравнение, 
ученикът може да реши задачите. При вярно решени задачи се 
възстановява ракетата на робота. Включени са поредица от изрази за 
сравнение. При грешен отговор, знаците за операциите за сравнение, се 
връщат на местата си. При верен отговор се появява подкрепящо 
съобшение и част от ракетата на робота (Фиг. 5). 
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Фиг.5. Въпроси от Ниво 3 

• Ниво 4. В това ниво се преминава към задачи за опредлеяне на 
неизвестно събирамо, умаляемо или умалител. Задачата е по-сложна за 
учениците. Ученикът може да използва визуална помощ от бутона с 
въпросителна. Отговаряйки на това ниво, играчът открива името на 
планетата, от която идва роботът (Фиг. 6). 

 

Фиг. 6. Структура на въпрос от Ниво 4. 

• Ниво 5 развива умения за групиране на обекти по определен признак. В 
случая се групират геометрични фигури по форма и по цвят. (Фиг. 7) 

 

Фиг. 7 Схема на ниво 5 
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• В ниво 6 трябва да се открие зависимост и да се постави съответната 
група от обекти в свободния правоъгълник (Фиг. 8). 

  

Фиг.8 Задачи от Ниво 6 

След преминаване през всички нива ученикът е събрал определен брой 
точки. Тъй като в тази възрастова група оценявaнето е качествено, а не 
количествено, се дава възможност за представяне на събрания брой точки чрез 
гориво. Със „събраното гориво“ роботът може да се придвижи до опрделена 
планета, до собствената си планета или да остане на Земята, в случай, че не е 
събран необходимият брой точки за зареждане с гориво (Фиг. 9). 

   

Не е постигнат минимума 
за „излитане“ 

/незадоволителна оценка/ 

Горивото е достатъчно до 
най-близката планета – 
задоволителна оценка 

Горивото е достатъчно 
до втората по близост 

планета – добра оценка 

  

 

Горивото е достатъчно до 
третата по близост 

планета – много добра 
оценка 

Горивото е достатъчно, за 
да се върне роботът на 

своята планета – отлична 
оценка. 

 

Фиг. 9. Оценяване постиженията на ученика 
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3.3. Технологична реализация 

Играта е реализирана с лицензирана версия на Adobe Captivate 8. Това 
поволява експортиране на играта в SCORM пакет и разпространение и 
съхраняване на резултатите чрез среда за електронно обучение, поддържаща 
SCORM съдържание.  

Заключение 

Въз основа на анализирани педагогически характеристики на 
образователни компютърни игри е разработен сценарии и прототип на ОКИ по 
математика за 1. клас. Съобразяването с педагогическите изисквания е важен 
елемент от процеса на създаване на ОКИ. Тези изисквания трябва да се отчитат 
при изготвянето на спецификацията на заданието за разработка, избора на 
технологично средство или среда за разработка.  

В по-нататъшните изследвания предстои да се направи пилотно тестване 
на прототипа и изследване на технологичната и педагогическата му 
ползваемост. 
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PEDAGOGICAL ISSUES FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL COMPUTER GAMES FOR PRIMARY SCHOOL 

Daniela Tuparova, Maya Kaseva, Marina Stoyanov 

Abstract: An analysis of pedagogical characteristics of educational computer games (ECG) is 
performed. These characteristics are strongly related to learning content, learning objectives 
and outcomes, educational activities that could be implemented through the ECG, level of 
application of game in the educational process – micro and macro, profile of the learner, etc. 
The discussed characteristics are in the ground of design of scenarios and game mechanics; 
choice of development environment and tools. According to these characteristics a prototype 
of an ECG for primary school is developed and presented in the paper. 

Key words: educational computer games, K-1 mathematics, pedagogical characteristics 
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ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИГРИ ПО ТЕМАТА 
„БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“ – АНАЛИЗ НА НЯКОЛКО СЛУЧАЯ 

Даниела Тупарова, Криста Механджийска 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
ddureva@swu.bg 

Резюме: В статията се дискутират въпроси, свързани с дидактически и 
технологични характеристики на образователни компютърни игри. Представена е 
рамка за описание на характеристиките на съществуващи образователни игри. Въз 
основа на тази рамка е представено описание на съществуващи образователни игри, 
свързани с темата „Безопасен интернет“, която намира място в учебната програма 
по ИТ във всеки клас на прогимназиалната училищна степен..  

Ключови думи: образователни компютърни игри, педагогически характеристики, 
технологични характеристики, безопасен интернет, средно училище. 

1. Въведение 

Темата за безопасно използване на интернет от подрастващите е ключова 
в учебните програми по информационни технологии. Тя е част от съвременната 
дигитална култура. Необходимо е да се достигне до възприятията на децата и 
осъзнаването на значимостта на темата. Децата трябва да познават 
опасностите, които ги грозят използвайки различни услуги в интернет, 
включително електронна поща и социални мрежи. Важно е да се формират 
умения за идентифициране и предпазване от опасностите в интернет 
пространството. 

Един възможен подход за по-ефикасно формиране на тези умения е 
използването на образователни компютърни игри, чрез които учениците 
попадат в симулационна среда, разрешават различни проблеми и ситуации, 
свързани с опасностите в интернет, научават правилата за безопасно 
поведение и др. 

Основни педагогически характеристики на образователните компютърни 
игри са образователните цели, които се постигат с дадена игра, дидактическите 
задачи, които се решават с нея, равнището на което се прилага дадена игра – 
макро или микроравнище. Макро равнището се свързва с представяне на цял 
урок, тема, раздел, курс. Микро равнището на приложение на играта се свързва 
с решаването на отделни дидактически задачи в рамките на един урок. 

В настоящата статия е представена рамка за описание и анализ на 
образователни компютърни игри от технологична и педагогическа гледна точка. 
Част от характеристиките са представени в [1]. На базата на тази рамка са 
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описани няколко игри по темата „Безопасен интернет“, които са свободно 
достъпни в интернет. 

2. Рамка за описание дидактическите и технологични 
характеристики на образователни компютърни игри 

За нуждите на настоящия анализ и описание са взети под внимание 
следните педагогически и технологични характеристики на играта в 
образователния процес.  

Технологични характеристики: 

• Име на играта и URL в случай, че играта е достъпна в интернет; 

• Изисквания към технологията за визуализация на играта – Adobe Flash 
Player, HTML5 и др.;  

• Наличие на приспособяващ се към хардуера дизайн (responsive design); 

• Съвместимост с операционни системи; 

• Начин за доставяне на продукта на крайния потребител; 

• Възможност за интегриране в електронна среда за обучение; 

• Езикова локализация; 

• Дизайн; 

• Брой играчи; 

• Наличие на фоново звуково оформление; 

• Възможност за преминаване към следващо ниво. Всяко ниво в играта 
може да покрива едно или няколко познавателни равнища в избраната 
таксономия за целите на обучение или различен домейн от знания и 
умения. Тази технологична характеристика е пряко свързана с 
педагогическите характеристики на ОКИ. 

Педагогически характеристики: 

• Област на знания – описание на учебния предмет и основните понятия 
и процедури, умения, които се развиват или оценяват с играта.  

• Цели на обучението – включва описание на целите на обучение в 
съответствие с таксономията на Блум, или друга когнитивна таксономия.  

• Проследяване/отчитане на постиженията – наличие или липса на 
инструмент за проследяване на резултатите. В случай на наличие се 
прави описание на механизма за получаване на точки и евентуалната 
възможност за използване на скала за трансфер на точките в оценки.  

• Положителни стимули за играча/играчите – гласови поздравления, 
баджове, точки и др.  
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• Тип на играта според нейната развиваща функция. Развиващата 
функция на играта може да бъде свързана с: развитие на внимание, 
отношение, умения, знания, творчество, логическо мислене, моторни 
или сензорни умения и др. 

• Тип на играта според сценария - приключенска, приказка, историческа 
или етнографска, с отворен край, без край и др.  

• Взаимодействие на играча с останалите играчи и играта 

• Ниво на трудност в съответствие с целите на обучение.  

• Педагогически сценарии. 

• Възможности за приложение – на макро или микро ниво с описание на 
съответните дидактически задачи, които се изпълняват с играта. 

Примери за приложение са:  

• За усвояване и затвърдяване на знания и умения като отделни 
компоненти на урока;  

• За осъществяване на индивидуално обучение; 

• За получаване на информация за постиженията на децата на всеки етап 
от обучението; 

• За съчетаване на индивидуалната работа с фронталната работа с целия 
клас; 

• За управление на самостоятелната дейност на децата; 

• За мотивиране на учебно-познавателната дейност; 

• За развитие на алгоритмични умения; 

• За развитие на творческо мислене; 

• За създаване на проблемна ситуация и т.н. 

3. Представяне на примери за игри по темата „Безопасен интернет“ 

Представени са примери на игри по темата. Подробно описание съгласно 
посочената рамка е направено само на една от игрите, поради ограничения в 
страниците. Останалите игри са представени със съкратено описание. 

3.1 Safe Online Surfing 

Играта е разработка на FBI. Описанието е представено в Таблица 1. 
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Таблица 1. Описание на играта  

Характеристика Описание / реализация 

Заглавие и адрес 
на играта 

Safe Online Surfing, https://sos.fbi.gov/index.html. 

Технология за 
визуализация 

HTML5 

Наличие на 
responsive design 

Да 

Съвместимост с 
операционни 
системи 

Играта е уеб базирана и е достъпна от всяко устройство 
и операционна система 

Доставяне до 
потребител 

Лесно може да бъде разпространена сред крайните 
потребители посредством хипер връзка 

Интегриране в 
среда за е-
обучение 

Интегрирането в електронна среда за обучение се 
осъществява посредством  хипер връзка. – 
невъзможност на предаване на данни от резултатите от 
играта към система за електронно обучение. Уеб сайтът 
на играта позволява да се прави текущ рейтинг на 
играчите. 

Езикова 
локализация 

Английски и испански език 

Брой играчи 1 

Фоново звуково 
оформление 

Да 

Дизайн Създадена от Федералното бюро за разследване (ФБР) 
в Америка, играта е предназначена за голям възрастов 
диапазон на потребители – от 3-ти до 8-ми клас, като 
всеки клас се характеризира с различна локация (за 
всеки клас е предложено различно място за развитие на 
действието, респективно дизайн) и аватар (главен 
герой, който е подходящ и за момиче, и за момче), като 
и двата елемента са съобразени с възрастта и 
предполагаемите интереси на обучаващите се.  

3-ти клас:  

място, на което се развива играта – тропически остров; 

аватар – маймунка; 
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 4-ти клас: 

място, на което се развива играта – Замръзнал остров; 

аватар – пингвин; 

 

 

 5-ти клас: 

място, на което се развива играта – Вулканичен остров; 

аватар – робот; 

 

 6-ти клас: 

място, на което се развива играта – Остров с дръвчета; 

аватар – птичка; 



62 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

 

 7-ми клас: 

място, на което се развива играта – Пустинен  остров; 

аватар – гущерче; 

 

 8. клас: 

Място – Китай; 

Аватар - Панда 

 

Преминаване към 
следващо ниво 

Във всеки клас има поставени по 7 задачи за решаване, 
но играчът може сам да избира на кое ниво да премине. 
Налице е линия за проследяване на преминатите 
задачи. 
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За всяка от посочените целеви групи е създаден 
подраздел на играта, който включва в себе си 7 игрови 
упражнения, целящи да проверят знанията и 
поведението на ученика в различни възможни ситуации, 
на които той може да попадне в интернет 
пространството, също така да развият неговото 
въображение, пространствено мислене и двигателни 
умения. Преминаването към всяко от нивата е според 
желанието на играча. 

Област на знания Безопасно поведение в интернет. Електронна поща, 
парола, потребителско име, хакер, вирус… 

Цели на 
обучението 

Ученикът идентифицира рискови ситуации, в които 
може да попадне, работейки с услуга в интернет.  

Проследяване/ 
отчитане на 
постиженията 

Налице  е линия за проследяване на преминатите 
задачи. В зависимост от количеството решени 
подзадачи, номера на играта в линията от задачи се 
визуализира с различен размер. 

Положителни 
стимули за 
играчите 

При изпълнения на всяка от задачите играчът получава 
подкрепящо съобщение. В случай на неуспех, има 
възможност да повтори игровото упражнение. 

Тип на играта 
според нейната 
развиваща 
функция 

За възприятие; 

Моторни умение; 

За логическо мислене; 

Тип на играта 
според сценария 

Приключенска 

Възрастова група От 3 до 8 клас 

Взаимодействие 
на играча с 
останалите 
играчи и играта 

Играта е индивидуална и играчът няма досег с други 
играчи. Всеки играч има възможност сам да избира на 
кое ниво (респективно клас) и съответно игра/изпит да 
започне. Играещият може по всяко време да напусне 
текущата игра и да се върне в начална позиция, в която 
може да си избере ниво отново. Може да установи на 
кое място е в класацията на уебсайта на играта. 

Ниво на трудност 
в съответствие с 
целите на 
обучение 

Задачите в играта достигат до познавателно равнище 
Oценка, съгласно таксономията на Блум. [2] 



64 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

Педагогически 
сценарии 

Задаваните въпроси в играта са от различен тип и с 
различен контекст в зависимост от избрания клас. 
Наблюдава се общ модел на структурирането на 
въпросите – в “мини игрите” въпросите са поставени с 
цел само-проверка на знанията на играещия. Въпросите 
в игрите са от различен тип - множествен избор, 
съответствие, кръстословица, открий думите. В така 
наречения “изпит” въпросите са от тип “Да/Не” и 
поставят играча в различни ситуации, на които може да 
попадне в интернет пространството. 

Възможности за 
приложение 

За създаване на проблемна ситуация; 

За осъществяване на индивидуално обучение; 

За усвояване и затвърждаване на знания и умения; 

3.2. The Internet Safety Game 

Създадена от Националния център за изчезнали и експлоатирани деца в 
Америка, играта цели да запознае най-малките потребители в Интернет с 
различни и често срещани акроними в интернет пространството, а също така и 
с основните правила за безопасно използване на интернет пространството. 
Адресът на играта е:  

http://www.netsmartzkids.org/adventuregames/theinternetsafetygame. 

Основната цел на играещия е да намери 6 различни предмета, като след 
намирането на всеки предмет научава ново правило за безопасното използване 
на интернет. Откриването на предметите се извършва по следния начин: 

1. Хвърля се зарчето (хвърлянето на зарчето се изразява в натискане на 
един бутон); 

2. Избира се посоката, в която играчът мисли, че се намира следващия 
предмет; 

3. Извървяват се толкова крачки в избраната посока, колкото е показал 
зарът при хвърлянето му; 

Посочените стъпки се повтарят до намиране на всички предмети. 

Играта е предназначена за деца от 5 до 9 години. Базирана е на Adobe Flash. 

3.3 Safety Land 

Създадена от неправителствената организация AT&T, играта цели да се 
пребори с нежеланите съобщения и информация (спам) във виртуалното 
пространство. Адресът е https://www.att.com/Common/images/safety/game.html 
Сюжетът се развива в планета, наречена Safety Land  (Безопасната планета). 
На тази планета децата могат да използват интернет спокойно и безопасно, 
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докато не се появява ужасното чудовище, което изпраща неприятна и нежелана 
информация на всички. Децата заедно със супер герой трябва да отговорят 
правилно на различни въпроси, за да възстановят своя град от нападението. 

3.4. Аз съм онлайн 

Играта е българска и запознава децата с основните правила за безопасно 
поведение в интернет. Адресът и е: http://online.dechica.com/ На сайта teacher.bg 
е направен следния анонс на играта „Играта се състои от три нива. В първото 
ниво героят трябва да търси зайчета и да отговаря с "вярно" и "грешно" на 
въпросите, които те му задават. Във второто ниво се среща с различни 
приятели, които му задават ситуационни въпроси с четири възможни отговора, 
а третото ниво е симулация на чат. Въпросите в различните нива са казуси, 
които децата трябва да разрешат и да дадат правилния отговор.“ 
(http://www.teacher.bg/article/details/35448 ). Предназначена е за ученици в 
началното училище. Може да се използва за затвърдяване на знанията за 
безопасност в интернет в час или за самостоятелна работа заедно с възрастен 
– родител, учители др. Играта е Adobe Flash базирана. 

4. Заключение 

Предложената рамка за описание на образователни компютърни игри дава 
възможност да се систематизират характеристиките на дадена игра с цел 
предоставяне на информация за учителя за приложението и както и евентуално 
създаването на банка с описания на съществуващи игри, подходящи за 
обучението по информационни технологии в различни възрастови групи и 
евентуални сценарии за приложението им в урочната дейност. Елементи от 
предложената рамка може да се използват и при проектирането на 
образователни игри в различни предметни области. 

Създава се възможност за анализ и класификация на съществуващите игри. 
Например за посочените примери може да се отбележи, че все още 
преобладават флаш базирани игри по темата за безопасен интернет, които се 
използват основно на настолен компютър и не предоставят възможности за 
приспособяващ се към хардуерното устройство интерфейс. От разгледаните 
игри само една е с приспособяващ се към устройството интерфейс. 
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Резюме: Настоящото изследване разглежда най-разпространените средства за 
реализация на образователни компютърни игри (ОКИ) и прави сравнение между 
основните им характеристики. Изследването надгражда съществуващите 
разработки в областта, като анализира както основните средства за реализация на 
ОКИ – програмните езици и съпътстващите ги графични библиотеки, така и 
съществуващите потребителски инструменти – платформи и игрови двигатели. 
Сравнителният анализ акцентира на характерните особености на средствата за 
реализация на ОКИ от гледна точка на потребители с програмистка квалификация. 

Ключови думи: Образователни компютърни игри (ОКИ), компютърни технологии. 

1. Въведение 

Образователните компютърни игри (ОКИ) са пресечната точка между 
развлекателната и образователната индустрия. 

През последните две години сегментът на компютърни игри изпреварва 
филмовата индустрия по пазарен дял в развлекателната индустрия. Пазарът на 
игри в световен мащаб за 2017 година се оценява на $75 милиарда с прогноза 
за стабилен растеж през следващото десетилетие [34]. Мобилните устройства 
все повече се налагат и като хардуерна платформа за игри, като заемат 42% 
пазарен дял [29]. През 2017, за първа година игрите, разработени за социалните 
мрежи с характер на неангажиращо забавление, изпреварват по печалба 
традиционните игри, разработени за пазара на запалените компютърни играчи 
[30]. Основни причини за растежа са от една страна бурното навлизане на нови 
типове хардуерни платформи, от друга – новите средствата за разработване на 
софтуерни продукти.  

Въпреки че научната общност все още изследва ефективността при 
използването на образователни компютърни игри в учебния процес, все повече 
се налага мнението, че те се отразяват положително на мотивацията на 
учениците и студентите [5], в следствие на което игрите и игровизацията заемат 
все по-значимо място в училищното, академичното и професионалното 
обучение.  

mailto:v.ivanova@nbu.bg
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2. Изследване 

Настоящото изследване си поставя за цел да разгледа най-
разпространените средства за реализация на образователни компютърни игри 
и да направи сравнение между основните им характеристики.  

2.1. Преглед на литературата 

Бурното развитие на технологиите през последните десетилетия доведоха 
до смяна на няколко поколения средства за разработка на образователни игри 
– от игрите за DOS, до игри с добавена и виртуална реалност. Настоящият обзор 
на  сравнителните анализи на средства за разработка на ОКИ ще се фокусира 
върху актуалните тенденции в областта, отразени в изследванията от 
последните пет години. Обстоен преглед на литературата, направен в научните 
бази от данни EBSCO и Google Scholar, показва, че темата за ОКИ е тема на 
множество научни изследвания, които разглеждат:  

- педагогически и дидактични методи и тяхното вграждане в игровите 
сценарии  и игровите механики на ОКИ; 

- въздействието на ОКИ върху мотивацията на обучаемите; 

- въздействието на ОКИ върху резултатите на обучаемите.  

Изследвания от посочените типове разглеждат игрите като готов продукт 
като игнорират напълно темата за технологичните средства, чрез които те са 
създадени.  

През 2014, Cowan и Kapralos, публикуват в IEEE изследване за платформите 
и игровите двигатели за разработка на сериозни игри [8]. Те разглеждат 
популярността на десет различни средства за разработка на ОКИ (OLIVE, 
StoryTec, GameMaker, OGRE, Torque, XNA, Flash, Unreal, Unity, Second Life) 
според честотата на срещане на научни публикации свързани с използването 
им в контекста на сериозните игри (още разглеждани като ОКИ). Разгледани са 
основните възможности, които предоставят тези десет платформи по 
отношение на наличието на редактор за нива, възможност за създаване на 
скриптове, поддръжка  на C++, игра в мрежа, 3D графика, различни графични 
ефекти, наличие на физична симулация, изкуствен интелект, поддръжка  на 
мобилни устройства и web-платформи, както и режим на лицензиране и свобода 
при използването. Анализът на резултатите показва, че за разработването на 
ОКИ се използват основно платформи и игрови двигатели, които са предвидени 
за разработка на забавни и развлекателни игри. Нито една от специализираните 
платформи за разработка на ОКИ не се нарежда сред десетте най-популярни 
инструмента в областта. Изследването обхваща само три научни бази данни, 
въпреки това то категорично показва липсата на популярност на 
специализираните средства за разработка на ОКИ.  
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В своето изследване от 2017, Pavkov, Franković и Hoić-Božić [19] отново 
правят сравнение на игровите двигатели за разработка на сериозни игри. И в 
това изследване авторите използват термина „сериозни игри“ като синоним на 
„образователни компютърни игри (ОКИ)“. Подбрани са пет средства за 
разработка на ОКИ. За разлика от анализа на Cowan и Kapralos, тук авторите 
подбират платформите, които ще изследват, не по популярността им, а по 
тяхната достъпност от гледна точка на финансови средства и лицензни 
задължения. Направено е сравнение между Adventure Game Studio, Construct 2, 
e-Adventure, GameMaker: Studio и Phaser Editor. Критериите за сравнение са 
основните възможности, които предлагат платформите (вкл. цена); наличие на 
поддръжка, гъвкавост, възможност за работа на различни операционни системи 
и устройства и използваемост; изисквания за минимална хардуерна 
конфигурация и процес на инсталиране; възможност за експорт на играта  към 
платформи за електронно обучение; поддръжка на мултимедия и наличие на 
работна среда. В заключение авторите препоръчват използването на 
GameMaker:Studio като среда, която покрива избраните от тях критерии – 
достъпна цена, интуитивен графичен интерфейс, опростен режим на работа, 
които подпомагат разработката на ОКИ. GameMaker:Studio се препоръчва като 
средство за разработка на ОКИ от начинаещи разработчици, които нямат опит 
в програмирането и биха искали да създадат бързо не-сложна ОКИ.  

Алтернативно изследване на средствата за разработване на ОКИ предлага 
авторски колектив, начело с Marin-Vega [15]. Целта на изследването отново е 
идентифициране на най-добра платформа за разработка на ОКИ. Те 
класифицират игровите двигатели в две големи категории – HTML5 базирани 
платформи и фирмени [лицензирани] игрови двигатели за разработка на ОКИ. 
В първата категория са разгледани: Construct 2, ImpactJS, Quintus, WADE, pixi.js, 
EaselJS, melonJS, Three.js, Phaser и PlayCanvas. Във втората -  Unity, CryEngine, 
Unreal, Cocos2D, Blender, BigWorld, Leadwerks и HeroEngine. Платформите са 
сравнени според възможностите за дефиниране на правила на ОКИ; 
възможността за задаване на цели и избори; възможността за създаване на 
задачи и предизвикателства; възможността за взаимодействие и/или 
състезание с другите играчи; възможност за обратна връзка към играча и оценка 
на постигнатите резултати. Авторите не се ангажират да препоръчат една от 
анализираните платформи като най-подходяща за разработка на ОКИ. Те 
препоръчват подбор на средствата за разработка в зависимост от нуждите на 
конкретната образователна игра и спецификите на образователния процес, 
чието допълнение ще бъде ОКИ. За целта, анализът е придружен от таблица, 
която изброява игровите атрибути, които се предоставят от съответните 
платформи и игрови двигатели. Специализираните инструменти за разработка 
на ОКИ отстъпват пред тези за развлекателни игри.  
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2.2. Сравнение на средствата за реализация на ОКИ 

Средствата за реализация на ОКИ могат да бъдат разделени на две големи 
категории – основни средства и потребителски инструменти.  

Към основните средства за реализация на ОКИ принадлежат езиците за 
програмиране и съответните графични и аудио библиотеки. Програмните езици 
са универсално средство за създаване на софтуерни приложения, вкл. в 
областта на образованието. Ограничение в приложимостта им при реализация 
на ОКИ са високите изисквания за професионална квалификация на 
разработчика и владеенето не само на езика за програмиране, но и познаването 
на спецификите на конкретните придружаващи библиотеки.  

В Таблица 1 са разгледани възможностите за реализация на ОКИ на пет 
основни програмни езика C++, C#, Java, JavaScript и ObjectiveC/Swift за 
основните платформи – Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Web, Virtual and 
Augmented Reality (VR/AR), чрез съответните графични библиотеки. Анализът 
показва, че графичните библиотеки, които предоставят по-голям набор 
функционалности като MonoGame, Phaser и PlayCanvas се разглеждат в някои 
източници като игрови двигатели  [2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 31, 36].  

 

Таблица 1: Основни средства за реализация на ОКИ 

  C++ C# Java JavaScript Objective
C/Swift 

Windows SFML, 
SDL, 
DirectX, 
OpenGL, 
Vulkan, 
Windows 
API, 
Cocos2D 

MonoGame 
SharpDX, 
Skia, 
Cocos2D 

OpenGL 
LWJGL 

Phaser n/a 

Linux SFML, 
SDL, 
OpenGL, 
Vulkan, 
Cocos2D, 
Skia 

MonoGame 
SharpDX, 
Skia, 
Cocos2D 

OpenGL 
LWJGL 

Phaser n/a 

Mac OpenGL, 
Metal, 
Cocos2D, 

MonoGame OpenGL 
LWJGL 

Phaser OpenGL, 
Metal, 
Cocos2D
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Core 
Graphics 

Core 
Graphics 

iOS OpenGL 
ES, Metal, 
Core 
Graphics 

MonoGame n/a PlayCanvas OpenGL 
ES, Metal, 
Core 
Graphics 

Android OpenGL 
ES, Vulkan 

MonoGame Android. 
graphics-
OpenGL  
ES, Vulkan, 
Skia, 
LWJGL 

PlayCanvas n/a 

Web Emscripten  n/a LWJGL three.js. 
Pixi.js, 
Phaser, 
PlayCanvas
WebGL,  
raw HTML5/ 
Canvas/ 
WebGL 

n/a 

VR/AR DirectX, 
OpenGL, 
Vulkan, VR 
vendors 
SDK 

RiftDotNet Google VR 
Java API 

PlayCanvas ARkit 

 

Към потребителските инструменти за реализация на ОКИ спадат игровите 
двигатели, които предоставят среди за разработка на игри, без да изискват 
специализирани програмистки знания и умения. В продължение на 
дискутираните в литературния преглед анализи [8, 15, 19] тук ще бъдат 
разгледани четирите основни игрови двигателя – Unity, Unreal, GameMaker и 
Construct като към разгледаните вече характеристики, тук ще добавим анализ 
на възможностите, които те предоставят на потребители с познания по 
програмиране. Основна отличителна характеристика на игровия двигател е 
езикът за програмиране, чрез който потребителят може да конфигурира играта 
и да добавя нови функции към нея. Втори критерий за сравнение е 
платформата, за която могат да бъдат създавани ОКИ. Наборът от целеви 
платформи съвпада с разгледания при основните средства за разработка, а 
именно: Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Web, VR/AR. Последен критерий за 
сравнение е предоставеният лиценз [6, 11, 32, 33].  
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Таблица 2: Потребителски средства за реализация на ОКИ 

Игрови 
двигател 

Програмен език Платформа Цена/лиценз 

Unity C# desktop, 
mobile, web, 
VR/AR 

Безплатна & платена 
версия 

Unreal C++ или 
визуално 
програмиране 

desktop, 
mobile, web, 
VR/AR 

5% печалбата над 
$3000/тримесечие, 
възможност за 
договаряне на лиценза 

GameMaker GML [език, 
базиран на C] 

desktop, 
mobile, web 

Платена, с възможност 
за отстъпки за 
образователни 
институции  

Construct JavaScript или 
визуално 
програмиране 

desktop, 
mobile, web 

Платена, с възможност 
за отстъпки за 
образователни 
институции 

Заключение 

Съществуват множество основни средства и потребителски инструменти за 
реализация на игри, чрез които могат да бъдат създадени ОКИ за основните 
съвременни платформи – Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Web, VR/AR. 
Познаването и възможността за използване на езиците за програмиране дават 
значително предимство, като при използване на готовите игрови двигатели, 
така и за създаване на игри чрез използването на основните програмни езици и 
графични библиотеки. Въпреки че настоящият анализ потвърждава 
тенденцията, наблюдавана в разгледаната литература – за реализация на ОКИ 
да се използват универсални средства за разработка на игри, не трябва да се 
забравя, че работата по създаване и усъвършенстване на специализирани 
средства в областта продължават [14, 20, 35] и е възможно в бъдеще те да 
заемат своето място като предпочитан инструмент за реализация на ОКИ.  

Бъдещи изследвания 

По време на изследователската работа бяха намерени научни публикации, 
които говорят за задълбочена работа в областта на ОКИ и средствата за 
разработка на ОКИ в България [3, 28, 35].  Анализът на българския принос към 
темата не е предмет на настоящия доклад, но беше идентифициран като тема 
за бъдещи изследвания.  
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DEVELOPMENT TOOLS FOR EDUCATIONAL GAMES –  
COMPARATIVE ANALYSIS 

Abstract: This report focuses on the most popular tools for development of educational 
computer games and suggests a comparative analysis of their main features. The research 
builds upon existing reports in the field. It analyses the core development tools – the 
programming languages and the corresponding graphic libraries as well as user-friendly 
platforms and environments like game engines. The comparative study stresses on the 
characteristics of the development tools for educational games from the point of view of the 
users who possesses sound skills and knowledge in programming.  
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УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ИГРОВИ ДЕЙНОСТИ С XAPI 
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Резюме: Съвременното дигитално поколение обучаеми е свикнало да се забавлява и 
играе в интернет пространството. То желае да получава учебното съдържание "тук 
и сега", адаптирано според личния му профил и резултата от предходните действия, 
подобно на компютърна игра. За да може да се отговори на тези изисквания се налага 
да бъдат възприети нови стандарти и нови подходи при регистрирането и 
обработването на потребителските действия. 

Цел на настоящия доклад е да разгледа текущото състояние и някои нови тенденции 
в развитието на системите за електронно обучение по отношение на проследяване 
на действията на обучаемите в процеса на обучение, в частност с използване на 
образователни компютърни игри.  

Ключови думи: образователни компютърни игри, проследяване действията на 
обучаемите, екосистема за електронно обучение 

1. Въведение 

Развитието на ИКТ предоставя нови възможности и нови предизвикателства 
пред Системите за електронно обучение (LMS). Така например, облачните 
технологии дават възможност предоставянето на учебното съдържание да бъде 
по-лесно и по-бързо достъпно независимо от физическото местонахождение на 
обучаемите. С развитието на мобилните устройства обучаемите могат да учат 
по всяко време и на всяко място, използвайки мобилния си телефон или таблет. 
Това предполага използването на потребителски интерфейс, който се адаптира 
в съответствие с използваното клиентско устройство. Също така, независимо от 
бързото развитие на мобилния достъп до интернет, той не е достъпен с еднакво 
качество от всяка една географска точка. Като резултат възниква нуждата от 
"запазване" на учебните материали с цел бъдеща визуализация при нестабилна 
или отсъстваща връзка с Интернет. Съответно потребителските действия по 
учебното съдържание би трябвало да могат да се запазват отложено във 
времето и без наличие на Интернет свързаност. 

Използването на образователни компютърни игри (serious games) и игрови 
елементи в учебните дейности (gamification) е важно направление в развитието 
на електронното обучение. Множество изследвания показват необходимостта 
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от създаване на стимули за повишаване на мотивацията на обучаемите, които 
в по-голямата си част принадлежат към т.нар. „дигитално поколение“, свикнало 
да се забавлява и играе в интернет пространството. Този проблем добавя 
допълнителни изисквания към системите за управление на електронно 
обучение, особено по отношение на проследяването на поведението на 
обучаемия в процеса на игра. Не всички дейности извършвани по време на 
"игра" са съвместими с широко използваната и превърнала се де-факто в 
стандарт спецификация SCORM (Shareable Content Object Reference Model) [1], 
който осигурява оперативна съвместимост между системите за управление на 
електронно обучение и учебните обекти. Друг проблем възниква при 
проследяването на поведението на обучаемите при интегриране на учебно 
съдържание от различни източници с помощта на спецификацията LTI [3]. Също 
така SCORM позволява да се правят само статични пътища през учебното 
съдържание в зависимост от текущите постижения на обучаемите. За 
съжаление липсва възможност да се създават "динамични" пътища за учене, 
съобразени с предходните действия и общия напредък на обучаемите. За целта 
е разработена спецификацията xAPI (Experience API) [6], чрез която да могат да 
се извличат, записват и обработват действията на обучаемите в разпределена 
среда като използване на различни учебни материали, извършване на учебни 
и/или други дейности – игри, симулации и др. Целта е да се подпомогне 
адаптивността на учебното съдържание и изграждане на профили на 
обучаемите, независимо от използваната платформа. xAPI се финансира и 
поддържа от Advanced Distributed Learning (ADL) - същата група, отговаряща за 
SCORM, който осигурява оперативна съвместимост между системите за 
управление на обучението (LMS) и учебните обекти. 

Цел на настоящия доклад е да разгледа текущото състояние и някои нови 
тенденции в развитието на системите за електронно обучение и съпътстващите 
ги стандарти и спецификации по отношение на проследяване на действията на 
обучаемите в процеса на обучение и по отношение на използване на 
образователни компютърни игри. 

2. Подходи за извличане на данни за действията на обучаемите в 
системи за електронно обучение 

Съществуват много и различни системи за електронно обучение, които са с 
отворен код или са комерсиални. Различните системи използват разнообразни 
инструменти за създаване на съдържание и управление на учебните дейности. 
Връзката между тези системи, използващи различни методи и формати за 
запазване на данните, е трудна задача. Стандартите и спецификациите за 
електронно обучение помагат да бъде улеснена комуникацията между 
различните системи и да има оперативна съвместимост за споделяне на едни 
и същи учебни обекти и дори да се създава разпределен учебен процес [4]. 
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Макар и много популярна, създадената през 2009 г. последна версия на 
спецификацията SCORM® 2004 4th Edition вече не отговаря на съвременните 
изисквания към уеб базираните системи за електронно обучение и може да се 
смята за остаряла. Въпреки, че SCORM успешно разрешава проблемите 
свързани с оперативна съвместимост между системите за управление на 
обучението (LMS) и учебните ресурси, той е създаден преди широкото 
разпространение на други видове платформи за доставяне на учебно 
съдържание като мобилни устройства, социални мрежи, виртуални светове, 
игри и други инструменти за социални контакти, които увеличават 
ефективността на обучаемите отвъд формалното обучение [8]. 

2.1. Зависими от системите за електронно обучение подходи за 
извличане на данни за действията на обучаемите 

Към момента се използват три системно-зависими подхода за 
взаимодействие със системите за електронно обучение за извличане на данни 
на обучаемите. Те са платформено-зависими и не могат лесно да бъдат 
пренесени от една среда за електронно обучение в друга. 

Уеб услугата е софтуерна система, предназначена да поддържа оперативно 
взаимодействие между различни софтуерни системи в мрежата. Използва се 
интерфейс, описан в машинно обработваем формат – WSDL. Други системи 
взаимодействат с уеб услугата съгласно нейното описание, използвайки SOAP 
съобщения, обикновено предавани чрез HTTP с XML сериализация [11]. Чрез 
отворените стандарти XML, SOAP, WSDL и UDDI, управлявани от World Wide 
Web Consortium (W3C), се описва стандартизиран начин за интегриране на уеб-
базирани приложения през Интернет. Съвременните системи за електронно 
обучение предлагат вградени уеб услуги за достъп до данните на обучаемите. 
Не всички от тях обаче се активират при стандартна инсталация, като понякога 
се налага да се инсталират допълнителни модули от външни разработчици. В 
затворените системи създаването на такива допълнителни модули може да 
бъде скъп и бавен процес. Друг недостатък на уеб услугите е, че те биха били 
потенциално недостъпни при наличието на ограничения за достъпа до 
системата за електронно обучение, базирани на физически или логически 
забрани. Всяка система за електронно обучение използва собствен формат на 
представяне на данните и има малка вероятност данните от различните 
системи да бъдат съвместими. В следствие се появява нуждата от 
допълнителни разработки, за да могат да се интегрират тези данни. 

Достъпът до базата от данни с първичните данни също е възможно 
решение. То има някои предимства като скорост - няма приложен слой за 
генериране на данните и няма посредници при достъпа до тях. Единственото 
ограничение и забавяне е в езика за заявки SQL и скоростта на тяхното 
изпълнение. Недостатъци са отново различните представяния в базите от  
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данни при различните системи. Съществува и немалка вероятност при 
следващата версия на софтуера схемата да базата от данни да се промени, 
което ще наложи преработката на съществуващите инструменти. 

Най-непопулярна е техниката за разпознаването/разчитането на 
потребителските данни от уеб страници/ресурси. Това е процес, в който от 
предварително подготвени и форматирани за потребителска употреба данни се 
извлича необходимата информация. За извличането се използват инструменти, 
които наподобявайки потребител и браузър изтеглят наличната информация и 
я подават за обработване към анализиращи модули. Някои системи за 
електронно обучение използват "богати" интернет приложения и с JavaScript 
добавят допълнителни възможности към стандартните интернет страници. Това 
създава проблем при автоматизираните инструменти, които като цяло не 
поддържат изпълнението на много и сложни скриптове без потребителска 
намеса. 

Тези три системно-зависими подхода за управление на потребителските 
данни могат да бъдат приложени в среди, които са напълно контролирани от 
събиращия данните. В реална академична среда или в среда, в която 
използваме трети страни като партньори те в най-общия случай са частично или 
напълно неприложими. 

2.2 Системно-независими подходи за извличане на данни за 
действията на обучаемите 

Съществуват реализации за системно-независимо извличане и 
обработване на данни за потребителските действия. Повечето от тях са 
базирани на Resource Description Framework (RDF) [10] спецификацията на 
W3C. Всяка активност може да се обработва като наредена тройка, наричана 
още трипъл (triple). Трипълите са основата на семантичните уеб документи. 
Базиран е на идеята да се правят изявления за ресурси в изрази, които могат 
да се съкратят до обикновена структура на изречение. Използваният формат е: 

Subject – Predicate – Object 

“Subject” е субектът на изявлението, “Predicate” е отношението, а “Object” е 
предметът към когото се отнася. Използването на такива структури, например 
"Студентът чете учебник" позволяват отношенията да бъдат изведени в по-
широк набор от данни и да се отговори на въпроса "Какво още чете студента". 
Тези изрази свързват данните заедно и получените взаимоотношения могат да 
се използват за извличане на информация чрез семантичен анализ. Някои от 
тези спецификации включват някакъв вид софтуерна услуга, услуга за бази от 
данни, свързани интерфейси и език за заявки, които позволяват на 
платформите за електронно обучение да изпращат и съхраняват данни от 
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мониторинг на потребителските действия. Софтуер за анализ на действията 
може да заяви и извлича аналитични данни от такива системи. 

Производителите на игри използват концепцията за трипълите за обявяване 
на действията на потребителите си. Много електронни игри, особено масовите 
онлайн игри използват тези трипъли за уведомяване на играчите за събитията 
настъпили в играта. Анонси като "Играч123 превзе портал" са редовно срещани 
в онлайн игрите. За съжаление SCORM не предлага възможност за 
проследяване на събитията по такъв ясен начин и прави невъзможно 
реализирането на образователни компютърни игри, които да отговорят на 
завишените изисквания на обучаемите. Проследяването на потребителските 
действия, анализът и извличането на информация за преживяванията на 
обучаемите са от първостепенна важност за създаване на ефективни 
образователни компютърни игри, а също така и за реализиране на адекватни 
пътища за учене, персонализирани за всеки потребител. 

Както бе отбелязано по-горе, Experience API (xAPI) е спецификация за 
мониторинг на е-обучение, разработена от Rustici Software и Advanced Learning 
Distributed Initiative (ADL) и има за цел да определи модел за записване на данни 
за учебните действия на обучаемите. xAPI също така предоставя API за 
споделяне на тези данни между отдалечени системи. Приложният програмен 
интерфейс xAPI позволява проследяване на обучаемите в игри и симулации, 
поведение в реалния живот, пътища за учене и академични постижения. xAPI 
определя независими механизми, протоколи, спецификации, споразумения и 
софтуерни инструменти за наблюдение на всеки възможен сценарий: от онлайн 
кампуси и поведение на обучаемите до контрол на работната сила. Също така 
чрез xAPI могат да се събират и обобщават данни за обучителните събития от 
различни системи за електронно обучение, което позволява разпространението 
и разпознаването на действията на обучаемите свързани с учебното 
съдържание от различни институции. При спазване на конфиденциалността и с 
разрешение на обучаемите чрез xAPI може да се получи достъп до дейностите 
на обучаемите като взаимодействие с мобилни учебни приложения, 
дигитализирани музейни експонати или данни, които могат да бъдат качени в 
облака, подобно на концептуалния модел на личната учебна среда (Personal 
Learning Environment - PLE) [9]. Тъй като записите на активността в xAPI 
наподобяват синтаксиса на човешкия  език, по-голямата част от данните на xAPI 
са във формат, който може да се чете от човек. Например обучаем, който чете 
книга, може да генерира следния запис: 

Георги (актьор) чете (глагол) „Тютюн“ (обект) 

Въпреки, че xAPI има предварително дефинирани свойства за включване на 
допълнителна информация като контекст (контекст) и данни за оценка 
(резултати), спецификацията е разработена така, че да бъде разширяема за 
непредвидени нужди за събиране на данни. Този модел на данни 
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<actor><verb><activity> или "Аз извърших действие" се фокусира върху учебния 
опит и обучаемия. Широката разпространеност на мобилните устройства, 
съчетана със силата на социалните мрежи, дава възможност дейностите за 
електронно обучение да се изпълняват по всяко време и място. Като цяло xAPI 
предоставя нови възможности като проследяване, данни, анализ и отчитане на 
дейностите. 

xAPI използва JSON за прехвърляне на състояния / изречения към 
централна уеб услуга. Тази уеб услуга позволява на клиентите да четат и 
записват данни под формата на изрази, които споделят основите на 
гореспоменатата тройна схема. В най-простата им концепция изреченията са 
под формата на актьор, глагол и обект / дейност. Например xAPI съобщението  
“Sally experienced ‘Solo Hang Gliding'” което следва модела “actor verb 
activity/object”, когато бъде кодирано в JSON формат ще изглежда така [7]: 

{ 

  "actor": { 

    "name": "Sally Glider", 

    "mbox": "mailto:sally@example.com" 

  }, 

  "verb": { 

    "id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/experienced", 

    "display": { "en-US": "experienced" } 

  }, 

  "object": { 

    "id": "http://example.com/activities/solo-hang-
gliding", 

    "definition": { 

      "name": { "en-US": "Solo Hang Gliding" } 

    } 

  } 

} 

Наборът от глаголи и предмети, с които дадена институция може да работи, 
се нарича речник. Всяка институция може да определи собствения си речник 
без ограничение. Достатъчно е да има URL адрес за всеки глагол и за всеки 
обект към JSON кодирано описание. 

2.3 LRS 

Друга концепция, предложена в резултат на Project Tin Can, е тази на 
Learning Record Store (LRS). Съгласно спецификацията на ADL, 
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функционалността на LRS е към съхранението и извличането на информация 
относно поведението на обучаемия, наричана учебни записи (learning records). 
Цялото управление на потребителя, последователността, контролите на 
потребителския интерфейс, управлението на курса и т.н. остават в 
прерогативите на системите за електронно обучение и други системи като 
самостоятелни игри, симулации, доставчици на LTI услуги и др. LRS е гъвкав и 
може да поддържа всяка мрежова платформа или модул на съдържанието. Той 
може да обработва потока от данни и да ги докладва на потребителя или 
оторизираната система [8]. От техническа гледна точка LRS представлява API 
към SQL база от данни, която в оригиналната версия на Rustici е PostgreSQL, но 
в момента се предлага и като облачна услуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Екосистема за електронно обучение (адаптирана от [5]) 

LRS е ядрото на екосистемата за електронно обучение (фиг. 1)., която 
свързва компонентите си чрез xAPI. По всяко време, една система за 
електронно обучение или друг ресурс, използван в процеса на електронното 
обучение, например образователна компютърна игра, може да изпраща 
събрани данни по мрежата на LRS чрез xAPI. Принципно, всяка система за 
електронно обучение разполага с някакъв модул за регистриране и обработка 
на действията на обучаемите. Целта на LRS е да направи всички тези дейности 
независими от конкретната LMS и да осигури съвместимост и преносимост на 
данните в различните системи за електронно обучение. Отговорностите на LRS 
в екосистемата за електронно обучение могат да бъдат обобщение като: 

• Проследяване - проследяване на данните за обучаемите, включително 
напредък по предварително зададени цели и изисквания за обучение 
и проследяване на курсовете. 

• Записване - съхраняване и поддържане на данни за обучаемите. Това 
включва както демографска информация за профилирането на 
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учащите, така и техния напредък и постижения в обучението. Това е 
особено важно, когато LMS се използва като официална "система за 
записване" за дадена организация. 

• Отчитане - извличане и представяне на информация от 
администраторите и заинтересованите страни относно обучаемите и 
курсовете, включително информацията, която се проследява. 

Отчетните функции, описани в xAPI стандарта са базови. Те покриват само 
протоколите и методите за получаване на данните, но не и как те трябва да се 
представят, да се форматират, как да се създават заявки и др. [2]. Поради тази 
причина LRS могат да бъдат само регистратори на събитията без да правят 
каквато и да е обработка на данните. По-сложните системи включват в себе си 
и модули за анализ на данните. Резултатите от тези персонализирани 
обработки на данните могат да бъдат използвани обратно в система за 
електронно обучение или други система за персонализиране спрямо личните 
качества на обучаемия. 

Независимо от избрания подход всички системи трябва да предлагат 
сигурност и конфиденциалност на данните в пълно съответствие с 
националното и международното законодателство. Те могат да бъдат 
криптирани при обмяната между различните системи, да се имплементират 
механизми за разпознаване и биха могли да заменят личните данни на 
обучаемите с генерирана от системата произволна стойност. 

Заключение 

Обучаемите от съвременното дигитално поколение са свикнали да се 
забавляват и играят в интернет пространството и желаят да получават учебното 
съдържание "тук и сега", адаптирано според личния им профил и резултата от 
предходните действия, подобно на компютърна игра. За да отговорят на новите 
изисквания, системите за електронно обучение трябва да преминат към 
интеграция на учебни ресурси от множество източници (електронни книги, 
образователни компютърни игри, симулационни среди и др.) и да се превърнат 
в част от разпределена екосистема за електронно обучение. 

Образователни компютърни игри, които се предоставят като интернет 
услуги и са съвместими със спецификацията xAPI са системно независими и 
могат да бъдат интегрирани безпроблемното в екосистемите за електронно 
обучение. xAPI дава възможност действията на обучаемите да бъдат следени, 
записвани и анализирани за да се осигури по-висока адаптивност и игровизация 
на учебния процес, което ще бъде една от основните насоки в бъдещите ни 
изследвания. 
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MANAGING GAME-BASED EDUCATIONAL ACTIVITIES TROUGH XAPI 

Delyan Keremedchiev, Georgi Tuparov 

Abstract: The digital generation learners entertains and plays games on the Internet. They 
want to achieve the learning content "now and here". The content has to be adapted according 
to their personal performance and the outcome of previous actions as in a computer game. In 
order to fulfil these requirements new standards and new approaches for recording and 
processing users' actions should be implemented. The purpose of this paper is to review the 
current state and some new trends in the development of e-learning systems, especially in 
tracking user activities in learning process in particular with the use of educational computer 
games. 
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ВИДЕО ИГРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ 

Валентина Терзиева  

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, 
valia@isdip.bas.bg  

Резюме: Статията представя част от първоначалните резултати от анкетно 
проучване на нуждите на педагози и не-ИТ специалисти от платформа за лесно 
създаване на образователни видео игри. Проучването е проведено в рамките на 
проекта APOGEE, чиято цел е да създаде софтуерна платформа с отворен код за 
изграждане на адаптивни, персонализируеми спрямо играча игри, на базата на 3D 
видео лабиринт с интелигентни виртуални персонажи. Изследван и анализиран е 
досегашният опит по темата. Сред потребителите е проведено структурирано 
интервю, в допълнение към формулираната онлайн анкета за изследване на 
мнението им по отношение на ключови изисквания към платформата и създаваните 
образователните видео игри. 

Ключови думи: образователни видео игри, потребителски нужди, обучение   

1. Въведение 

Днешният силно технологичен свят налага осъвременяване на методите на 
преподаване, като се отчита и различната културна среда на учениците. 
Информационните технологии (ИТ) и интернет променят начините на учене и 
възприемане, както и взаимодействията в процеса на придобиване на знания. 
Напоследък компютърните игри имат все по-голяма притегателна сила за 
съвременното поколение, което често предпочита виртуалния свят и игрите в 
него пред традиционните начини на общуване. Това увлечение целенасочено 
може да се използва за стимулиране на интереса към ученето, като се заложи 
на подхода обучение чрез игра. Много психолози подкрепят твърдението, че 
игрите са естествена част от живота на човека и допринасят за развитие на 
знанията и уменията му [1]. Подходящо подбраните игри влияят положително 
върху умственото развитие на подрастващите. В процеса на игра играчът не 
само се забавлява, но и учи, развива мисленето си и уменията си за преценка, 
класифициране и обобщение; усъвършенства координацията на движенията си; 
тренира вниманието и паметта си [2]. Съвременните образователни видео игри, 
базирани на дигиталните технологии, се предлагат за много платформи и 
устройства. Често те са предназначени и за забавление, и за обучение (дори 
неосъзнато), чрез умело включване на разнообразни задачи и тестове в 
интригуваща виртуална среда. Те целят не само ученето да е по-лесно и 
привлекателно, но и сложните теоретични концепции или отдалечените във 
времето и пространството събития и обекти да станат по-познаваеми. 
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2. Обучение, базирано на игри 

Образователните игри, реализирани чрез ИТ, са част от така наречените 
сериозни игри, които по определение имат друга основна цел (образователна, 
информационна, тренировъчна и др.), а не само забавление. Те имат два 
основни компонента: рационален/аналитичен (отразява аспект на живота с 
характеристиките му) и емоционален/творчески (свързан с емоционалността и 
поведението по време на играта) [2]. Обучението, базирано на игри (ОБИ), дава 
възможност за „потапяне“ в контекста, избор на времето и мястото, което е 
характерно за неформално обучение. Обучението, базирано на компютърни 
игри (ОБКИ), може да се дефинира по аналогия на [2] като обучение чрез 
компютърни игри, чиято основна цел е образователна, информационна, и др., а 
не забавление, е сравнително нов метод, все по-популярен напоследък. 
Ефективността му при придобиване на знания и умения се доказва от много 
проучвания [3, 4]. Практическите действия и възможността за повторения 
допринасят за по-задълбочено разбиране на учебното съдържание [1]. Този 
метод е алтернатива за преодоляване на спада на интереса към образование, 
за усвояване на значими знания или умения за практическото им приложение. 

Независимо от това ОБКИ все още не е разпространено достатъчно поради 
липсата на лесни за използване безплатни инструменти и платформи за 
създаване на образователни компютърни игри от широк кръг потребители, без 
опит в програмирането. Вече доста учители и специалисти създават по-
елементарни малки компютърни игри за обучение, предназначени обикновено 
за специфични цели или отделни задачи [5]. Въпреки това тези игри не успяват 
да придобият масово приложение, тъй като не могат да се обединят в 
универсална среда за практикуване на ОБКИ [6]. Основният проблем е, че те са 
базирани на различни софтуерни продукти и платформи, имат различен 
интерфейс и обичайно не допускат модифициране или адаптиране на учебното 
съдържание, типа задачи и други ключови елементи на играта. 

2.1. Видове образователни видео игри 

Развитието на технологиите обуславя вида на съвременните игри за 
образователни цели – все повече се използват компютърни и видео игри. Те са 
забавна дейност, осъществяваща се в контекста на виртуална реалност, в която 
участниците се опитват да постигнат цел/и, действайки в съответствие със 
зададени правила. Това дава възможност за разнообразни приложения на 
различни видове образователни игри, като: лаборатория за експерименти и 
тестване на идеи, стратегии и др.; онлайн симулации на продукти или процеси, 
които са твърде скъпи или с невъзможен достъп (напр. тренажор на превозни 
средства или управление на сложни машини); съгласуване на действия, 
споделяне на общи инструменти и ресурси (бърза помощ, пожарна и др.); 
демонстриране на специфични дейности за дадени професии (в медицината, 
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военното дело и др.). Най-иновативните игри са с включено наблюдаване и 
анализиране на поведението и реакциите на потребителите и последваща 
промяна/адаптация с цел постигане на желано въздействие върху тях [7].  

Има различни принципи, по които могат да се класифицират 
образователните компютърни игри, посочват се само някои от тях:  

• технически показатели – платформа, за която са предназначени 
(компютър, конзола, мобилно устройство); начин на създаване (игри с 
отворен код или не) или на разпространение – платено или безплатно; 

• правила за игра – с установени правила, творчески (без правила) и 
смесени (напр. конструкторски) игри; 

• начин на игра – с един или много участници 

− с линеен или нелинеен ход (с фиксирана или избираема от играча 
поредица от предизвикателства); 

− адаптивни (променят се според поведението и реакциите на играча) 
или неадаптивни (следват зададена последователност от действия); 

− с предварително фиксирана структура на сценария или без такава; 

• отношения между играчите – кооперативни/ неконкурентни (играчите си 
сътрудничат) и антагонистични/ конкурентни игри (играчите се 
противопоставят или състезават помежду си); 

• предназначение – за развиване на фината моторика и рефлексите, за 
придобиване на специфични знания и умения в различни области и др.; 

• вид игра – симулатори, приключенски, социални, със стрелба, за 
физически упражнения (exergames), пъзели (загадки), логически и 
настолни игри, лабиринт с вградени учебни задачи и др.  

По-голяма ефективност имат видео игрите с настройване на ключови 
елементи – трудност и тип на задачите, вид на учебното съдържание и т.н., в 
зависимост от текущите резултати и емоционалното състояние на играча [7]. 
Така процесът на игра ще се адаптира към когнитивните характеристики и 
постиженията на индивидуалния играч, т.е. към модела му. Моделирането на 
играча се основава на измерване на елементи от поведението му и дава 
възможност играта да се адаптира спрямо неявно идентифицираните му 
характеристики (стил на игра, емоции, резултати, умения и др.) [8], които може 
да се оценяват в реално време и да се използва обратна връзка. Адаптивните 
образователни игри спомагат за по-пълно потапяне в контекста и повишават 
ефективността си чрез настройване на механиката, динамиката и аудио-
визуалните параметри спрямо модела на поведение на играча.  

Видео игрите от по-високо ниво вече включват и автоматизирани агенти за 
разговор (вградени във виртуални персонажи), които играят ролята на лични 
помощници или конкуренти [6]. Обикновено те се приемат добре от играчите, 
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тъй като могат да им помогнат като отговорят на техен въпрос. Този подход е 
въведен първо в ролевите игри, но може бъде приложен при всяка игра с 
виртуални персонажи. Разработват се методи за отговаряне на въпросите в 
дадена област, като интелигентните агенти могат да дават адекватни отговори 
на въпросите на играча, които са в рамките на домейна на играта.  

2.2. Предходни изследвания в областта 

В последното десетилетие в преподавателската практика все повече 
навлизат технологично-базирани методи. Вече е значително приложението на 
интерактивно и мултимедийно съдържание и игри не само в системите за 
електронно обучение, но и в традиционното в клас [3]. Повечето издателства и 
у нас вече предлагат електронни варианти на учебниците и помагалата. Някои 
проучвания свидетелстват за нарастваща употреба на електронни учебни 
материали и образователни игри във всички етапи на образованието и у нас [4]. 
Значителна част от учителите вече считат сериозните игри като ефективно 
средство за допълнително или дори основно обучение (в някои специфични 
случаи), подходящо за всички възрастови групи. В резултат на това нараства и 
нуждата от качествени образователни игри и все повече учители проявяват 
интерес да разработват собствени такива. Тази необходимост е инициирала 
няколко проекта в областта на сериозните игри: „Models and concepts of serious 
educational games through related multimedia resources of military and historical 
heritage“, „Mobile games in youth work“ [9] и др. Те са насочени основно за 
разработване на обучителни игри или на програмни средства за създаване и 
адаптация на учебно съдържание, в което да се включат и учебни игри.  

Множество европейски изследователски проекти също правят проучвания и 
разработки в областта на сериозните игри [10 и 11]. Някои са за създаване на 
сериозни игри за професионално обучение. Проектът RAGE разработва 
множество оперативно съвместими многократно използваеми компоненти за 
сериозни игри, които са организирани в централизирана система за достъп [10]. 
ADAPTIMES проучва възможностите за адаптация на игрите на база на 
когнитивните способности, психо-емоционалните процеси и стила на игра на 
потребителя [11]. Резултати от всички изброени проекти ще подпомогнат 
разработването на атрактивна и адаптивна учебна игра по проекта APOGEE.  

Тези проекти несъмнено имат принос за по-широкото използване на ОБИ, 
но все още стои нерешен проблемът за посрещане на нуждите на учителите, 
които нямат познания по програмиране, но искат да създават учебни игри. 
Възможна отправна точка за решаване на тази задача са платформите за 
генериране на различни типове 3D видео лабиринти под формата на десктоп 
видео игри [5]. Те представляват пространства (стаи), свързани по избираем 
начин, с вградени пасивни и активни учебни материали (текстово, аудио и видео 
съдържание и разнообразни когнитивни задачи и тестове).  
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3. Онлайн платформа за интелигентни видео игри за обучение 

3.1. Мотивация  

В съвременното общество глобалната миграция е неоспорим факт, който 
поражда множество проблеми, немаловажна част от които са свързани с 
образованието. Много често децата емигранти и имигранти изпитват трудност 
да се приспособят в новата образователната система. В такива случаи ОБИ е 
особено подходящо, като освен това може да се практикува и дистанционно. 
Образователните игри, тематично насочени към обучение по роден език, 
история или география, освен за обучение имат и важната роля за изграждане 
и съхраняване на връзката с родината, от която са далече. Допълнителна 
мотивация е липсата в глобален аспект на платформи и инструменти за 
създаване на интелигентни адаптивни видео игри за обучение, особено 
насочени към не-ИТ специалисти (учители от различни степени на обучение). 

3.2. Цели 

Основната цел на проекта APOGEE [12] (smArt adaPtive videO GamEs for 
Education) е създаване и практическо валидиране на иновативна софтуерна 
платформа с отворен код за конструиране на интелигентни адаптивни 
образователни видео игри. Поставени са следните под-цели за изпълнение: 

• изграждане, автоматично генериране и персонализиране на 
образователни видео игри на основата на формален описателен модел, 
включващ семантично структуриране на игрово и учебно съдържание;  

• динамично адаптиране на параметрите на видео игрите спрямо 
резултатите, нервната възбуда и емоционалното състояние на играча; 

• разработване на виртуални персонажи в играта, които да отговарят на 
въпросите на играча, като използват интелигентни агенти, предоставящи 
знания и факти по даден въпрос, извлечени от лексикални корпуси с 
дидактическо съдържание – учебници и уеб източници; 

• валидиране на методологията и на платформата за създаване на 
интелигентни адаптивни видео игри чрез практически експерименти.  

Основната група бъдещи потребители на платформата за създаване на 
образователни видео игри са учители от начален и основен курс на обучение, 
повечето от които не са специалисти по ИТ. За да се използва ефективно 
платформата, се налага изработване на методология, позволяваща улеснено 
създаване на видео игри без необходимост от умения по програмиране. За 
целта ще анкетираме преподавателите и ще проведем с тях структурирани 
интервюта, за да проучим и установим предпочитанията и потребностите им 
относно функционалността на платформата. В процеса на верифициране ще се 
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тества създадена с текущата версия на платформата игра-прототип, 
предназначена за обучение по българска средновековна история, за да се 
оцени потенциалната използваемост на платформата от не-ИТ специалисти. 
Ще се тестват и възможностите за едновременно играене и учене чрез 
интелигентни адаптивни видео игри-лабиринти, изградени чрез платформата. 

3.3. Етапи на проекта 

Проектът APOGEE предвижда изпълнение на следните етапи: 

1) Идентифициране на изследователските проблеми и формулиране на 
научни и технологични въпроси чрез обмен на идеи със специалисти от 
различни области на компетентност. Идеята е да се направи точно описание на 
проблематиката, задачите и нуждите на целевите потребители на платформата 
(педагози) и на образователните видеоигри (ученици). 

2) Намиране на отговори на изследователските въпроси чрез теоретични 
изследвания и прилагане на метода „учене чрез практика“: 

• Дефиниране на формален език за описание на йерархични лабиринти, 
включително семантично структурирано учебно съдържание; 

• Проектиране и разработване на иновативна платформа, базирана на 
машина за управление на игри (като Unity 3D), с цел генериране на 
персонализирани йерархични 3D видео игри-лабиринти на базата на 
декларативното им описание и семантично структурирани артефакти, с 
помощта на базиран на метаданни визуален редактор на лабиринт. 

3) Практическа проверка на решенията на изследователските въпроси с 
цел внедряване на софтуерни прототипи на видеоигри: 

• Разработване на неадаптивни прототипи на настолни и онлайн версии на 
видео игри за българската средновековна история с виртуални играчи, 
включващи проактивни игрови сценарии, задачи и 3D съдържание. 

• Разработване на прототипи на интелигентни адаптивни видео игри за 
обучение по история и въпросници за анкети. Провеждане на онлайн 
експерименти за измерване на емоционално състояние на играча чрез 
динамично измервани параметри като степен на емоционална възбуда. 

4) Практически експерименти с целевите групи – тестване на прототипите 
на игри в избраната област в реални условия. Целят се статистически значими 
резултати чрез онлайн експериментални проучвания, сесии с не-адаптивни и 
адаптивни версии на игрите, както и анкети преди и след игра, относно 
предишен опит в игрите и използваемостта на платформата. 

5) Анализ и валидиране на резултатите от проучването – анализиране на 
експерименталните резултати за използваемостта на платформата за 
конструиране на игри и за адаптивното и подпомогнатото от агенти обучение с 
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компютърни видео игри чрез различни видове анализ – дисперсионен, 
корелационен и факторен. 

3.4. Примерна игра-лабиринт с учебни задачи 

За да се демонстрират възможностите на разработваната по проекта 
платформа, е създадена примерна учебна игра-лабиринт „Асеневци“, която 
може да се играе в браузър или локално инсталирана на компютър [12]. Тя е 
направена с първия прототип на платформата за генериране на сериозни игри 
за обучение APOGEE и е посветена на значим етап от средновековната история 
на България, който се изучава в основното образование. Тъй като видео играта–
лабиринт е предназначена главно да покаже различните типове учебни задачи, 
тестове и предизвикателства, тя се състои само от четири зали: „Въвеждаща“, 
„Въстание на Петър и Асен“, „Цар Калоян“ и „Цар Иван Асен II“. Крайната цел е 
играчът да стигне до последната зала, като премине през другите три зали, в 
които трябва да реши всички задачи и да отговори на въпросите, за отключване 
на вратата към следващата зала. Предстои да се разработи умен виртуален 
играч, който да отговаря на въпроси в областта на играта, като ползва 
извлечени знания от семантични корпуси и уеб източници. Планираните задачи 
са няколко типа:  

• отговаряне на въпрос/и или решаване на 2D пъзел (автоматично 
генериран от учебно изображение) за отключване на врата; 

• търкаляне на топки, означени с текст/картинка, до определени позиции 
или обекти на карта на пода; 

• откриване на обекти – видими полупрозрачни или невидими, скрити в по-
големи видими обекти, с цел получаване на точки или бонуси; 

• събиране и групиране на намерените обекти по даден признак. 

4. Методология  

Изследователските методи и техники на проекта APOGEE са основани на 
итеративни и инкрементални подходи, които се съчетават с метода „учене чрез 
правене“. Методологията включва и мултидисциплинарен модел за 
изработване на концепцията и дизайна на играта, както и за генерирането ѝ. На 
първия етап от проекта са разработени две онлайн анкети и е проведено 
структурирано интервю с учители от начален и основен курс на обучение.   

Потребностите и предпочитанията към платформата за създаване на 
интелигентни образователни видео игри от не-ИТ специалисти и използването 
им в обучението се проучват чрез две анкети – за преподаватели и за ученици 
[12]. Повечето въпроси са от Ликертов тип по пет степенна скала за изразяване 
на съгласие с дадено твърдение. Анкетата за учители се състои от 21 въпроса 
в две части – А. Приложимост на образователните видео игри (14 въпроса) и Б. 
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Използваемост на платформата (7 въпроса). Проучва се профилът на 
анкетираните и опитът им с технологични средства. Изследва се използването 
на образователни видео игри в клас (типове, ефективност, за коя възраст са 
подходящи и т.н.) и желанието на педагозите за участие (като консултанти) в 
създаването им. Анкетата обхваща и възможностите за учене чрез 
образователни видео игри – за кои групи учебни предмети са приложими, какъв 
тип учебен материал да представят (от учебната програма, непряко свързан с 
нея или допълнителен). Също така се проучва кога (по време или след обучение 
в клас), как и при какъв вид учебна дейност е подходящо да се използват 
образователните игри в началния и основния курс на обучение. Идентифицират 
се и какви видове мини-игри е уместно да се включат във видео игрите-
лабиринти за постигане на образователните цели, подпомагащи ефективно 
различни аспекти на учебния процес. Втората част въпроси проучва 
предпочитанията на преподавателите относно взаимодействието с 
платформата за създаване на образователни видео игри-лабиринти и 
възможностите за адаптацията им. Анкетата за учениците се състои от 22 
въпроса за вида на компютърните игри и честота, с която ги играят, както и за 
различни характеристики и приложни аспекти на образователни видео игри.  

5. Първоначални резултати от анкетните проучвания  

Структурираното интервю с преподаватели от начални и основни училища 
се проведе по време на семинар с демонстрация на прототипа „Асеневци“ на 
образователна видео игра-лабиринт [12]. Участваха 15 педагози, които дадоха 
доста конструктивни идеи за функционалността на играта: да се отчита и 
ограничи времето за отговор на въпросите; да се въведе състезателен елемент 
и онлайн класация на участниците; да се запазват резултатите и мястото в 
играта, до което е стигнал играча; да се получават бонуси, които са различни и 
съобразени с трудността на въпросите, за да се стимулират учениците; да се 
променят въпросите при всяко влизане в играта (да се избират на случаен 
принцип от банка с въпроси); да се допълват и редактират вече създадени игри; 
да се направи версия на играта за мобилно устройство. Всички тези изисквания 
ще бъдат взети предвид при разработката на играта. 

Първоначалните резултати от анкетата са обнадеждаващи: 24% от над 50 
анкетирани преподаватели използват, а останалите планират да използват 
образователни видео игри в клас – т.е. те започват да осъзнават потенциала им 
като средство за обучение. В потвърждение на това е и преобладаващо 
положителната оценка за приложимостта на видео игрите-лабиринт за 
обучение в началния курс – Фиг. 1. а). Освен това повечето учители – общо 63% 
имат желание да участват като консултанти в създаването на учебни ресурси 
и/или видео игри, но някои „... при условие, че има смислено заплащане...“. Това 
е свързано с необходимостта от време и усилия.  
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а)  б) 

Фигура 1. а) Подходящ ли е лабиринтът с вградени учебни задачи за обучение в 
началния курс?;  б) Ще участвате ли в създаване на образователни видео игри? 

Анкетираните над 100 ученици също показват положително отношение към 
игрите – общо 57% споделят, че харесват да играят образователни видео игри 
и само около една шеста са на противоположно мнение. Фигура 2 показва 
причините за това – общо 73% считат, че чрез тях се увеличава способността 
за учене, а над половината – че ще им помогне да получат по-добри оценки. 

а)  б) 

Фигура 2. Използването на видео игри за обучение е полезно, защото: а) ще увеличи 
способността ми за учене;  б) ще ми помогне да получа по-добри оценки. 

Заключение 

Образователните компютърни игри вече се доказват като успешна форма 
за подпомагане и насърчаване на ученето. Нараства необходимостта не само 
от такива игри, но и от приложения за създаването им. Очаква се да расте и 
въздействието на тези игри, основаващо се на синергията на вградените 
технологични иновации, история (сюжет) и адаптивност. Те ще стават все по-
популярни и ще се прилагат масово в неформалното и формалното обучение, 
за да стимулират учащите, да фокусират вниманието им и да ги подпомагат в 
придобиването на знания. Мотивиран от тази тенденция, представеният проект 
разработва решение, което предлага ефективна софтуерна платформа с 
отворен код за лесно генериране на образователни видео игри от не-ИТ 
специалисти. Освен това, той отговаря на огромната нужда от специализирани 
адаптивни видео игри за обучение по всички учебни дисциплини. Софтуерните 
инструменти, които се разработват, ще дадат възможност на преподавателите 
сами да създават интелигентни и персонализируеми спрямо играча адаптивни 
игри на базата на 3D видео лабиринт с интелигентни виртуални персонажи.  
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VIDEO GAMES FOR SCHOOL EDUCATION 

Valentina Terzieva 

Abstract: The initial results from the implementation of the project APOGEE are presented. Its 
goal is to create an open-source software platform to build adaptable, customisable according 
to player 3D video maze-based games with intelligent virtual characters. The previous 
experience on the subject has been examined and analysed. We conducted a study on the 
needs of non-IT pedagogues on a platform for the easy generation of educational video games. 
A structured interview was conducted among the users, in addition to an online survey of their 
opinion on the key requirements to the platform and educational video games.  

Key words: Educational video games, gamification, school education  
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ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
КОМПЮТЪРНИ ИГРИ В РАБОТАТА С ДЕЦА СЪС СОП 

Маргарита Станкова1, Екатерина Тодорова2, 
Валентина Иванова3 

Нов български университет 
1mstankova@nbu.bg, 2e.todorova@nbu.bg, 3v.ivanova@nbu.bg 

Резюме: Изследването включва 104 специалисти по езикова и говорна патология, 
които отговарят на въпроси, свързани с приложението на образователните 
компютърни игри в работата с деца със СОП. В групата на специалистите 69% 
отговарят, че прилагат образователни компютърни игри в своята практика за 
оценка и диагностика, терапия и/или почивка и запълване на времето между 
отделните сесии. Като най-висок ефект от приложението на образователни 
компютърни игри, логопедите посочват придобиването на нови знания, следвано от 
придобиването на умения и повишаване на мотивацията за учене. 

Ключови думи: образователни компютърни игри, деца със СОП 

1. Въведение 

Използването на компютърни игри в образованието често показва 
положителни резултати – подобряване на когнитивните функции и процесите на 
ученето, обучение в социални умения, подобряване на емоционалната 
регулация и не на последно място – подобряване на уменията, които са 
необходими за редуване с другите и за игра.  При ученето чрез игра се тренират 
уменията за автономност, поставяне на цели, споделяне на опит, дедуктивно 
мислене и памет [4], [9], [3]. 

Обучението е най-ефективно, когато е активно, експериментално, 
ситуационно, базирано върху решаване на проблеми и когато дава незабавна 
обратна връзка като коригира или поощрява [2]. В направения от Connolly и 
Boyle [5] систематичен преглед на литературните източници могат да бъдат 
открити емпирични доказателства, че образователните компютърни игри (ОКИ) 
отговарят на изброените характеристики за ефективно обучение. Допълнително 
има сведения, че сериозните игри и игрите с елементи на убеждение могат да 
бъдат успешно прилагани за промяна на поведението и отношението на 
играещите към широк спектър от здравни и социалнозначими проблеми [1], [2]. 

Въпреки продължаващите спорове в научните среди за характера на 
въздействието на игрите и възможностите им да допринасят към 
образователния процес, доминират изследванията, които потвърждават 
положителното влияние на ОКИ върху играчите, мотивацията им за участие в 
обучението и върху академичните им постижения като цяло [6]. 
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Децата със Специални образователни потребности изпитват затруднения в 
овладяването на академични умения и развитието на умения за учене като 
цяло, които да са съответни на очакваните за възрастта, социокултурната и 
училищната среда. Затрудненията най-често се изразяват в: трудности в 
развитието на умения за четене и писане; трудности в развитието на умения за 
разбиране на прочетеното/написаното; нарушена способност за разбиране и 
изразяване на собствените мисли; нарушения на поведенческото и социалното 
функциониране; особености на когнитивното функциониране, свързани с 
езиковото функциониране, параметрите на вниманието, паметта, мисленето, 
сензорните функции и сензорната преработка на информация. Често децата 
със специални образователни потребности имат и физически затруднения. 

Изследване на Fernández-López [7] съобщава за подобряване на езиковото 
функциониране, математическите умения, познанията за заобикалящата среда, 
автономността на личността и функционирането като цяло при деца със 
специални образователни потребности, чрез включването на образователни 
компютърни игри в процеса на обучение. Saridaki, et al., [10], установяват 
положителен ефект върху мотивацията за учене, чрез използването на подобен 
вид образователни игри. Друг автор,  Griffiths, [8], установява висока 
ефективност на компютърните игри върху развиването на способност да се 
прилагат различни решения за решаването на различни проблеми и да се 
проследява ефективността на тези решения. Griffiths, [8], дискутира и проблема 
за съществуващия риск от свръхупотребата на компютърни игри и технологии, 
които могат за заместят изцяло обичайните методи за обучение. 

2. Изследване на ефекта от използването на образователни 
компютърни игри в работата с деца със СОП 

В изследването взеха участие 104 логопеди (101 жени и 3 мъже). Всички 
изследвани лица попълниха анонимен въпросник, свързан с включването на 
образователни компютърни игри при работата с деца със СОП – за оценка и 
диагностика, терапия, почивка, забавление. Въпросите са свързани с проучване 
на: (1) ефектите, които логопедите наблюдават от използването на 
образователни компютърни игри; (2) източниците за набавяне на тези игри; (3) 
видовете игри, които се използват най-често; (4) типовете нарушения, при които 
най-често се използват компютърни игри; (5) реакциите на родителите и децата 
от въвеждането на игри в терапевтичния процес и тяхната удовлетвореност. За 
целите на настоящата разработка са използвани въпросите, свързани с: (1) 
установяване на положителен ефект от приложението на образователни 
компютърни игри в процеса на логопедична интервенция при работа с деца със 
СОП. 
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3. Резултати 

 

Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения на отговорите по 
отношение на ефекта от приложение на ОКИ в работата с деца със СОП. 

Терапевтична цел Средна  
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Придобиване на знания 3,99 0,98 

Придобиване на умения 3,85 1,02 

Развитие на творчество 3,68 1,03 

Развитие на умения за вземане на решения 3,61 0,97 

Развитие на умения за опити и грешки 3,81 1,08 

Проверка на собствените идеи на децата 3,60 1,13 

Развитие на мотивация за учене 3,85 1,11 

Разбиране, че провалът е начин за учене 3,26 1,16 

Развитие на критично мислене и умения за 
решаване на проблеми 

3,68 1,09 

Развитие на комуникативни умения 3,43 1,20 

 

При въпросите, които се отнасят до оценка на ефекта, участниците са 
помолени да оценят с 5-степенна скала резултатите, който те смятат, че 
получават при използването на образователни компютърни игри за различни 
терапевтични цели. Получените резултати са изчислени само при анкетите, 
попълнени от специалистите, които са посочили, че използват образователни 
компютърни игри в практиката си – това са 72 специалисти или 69% от 
включените в изследването. Останалите 31% от специалистите са посочили, че 
не използват в практиката си образователни компютърни игри нито за оценка и 
диагностика, нито за терапия, нито за почивка или запълване на времето между 
отделните сесии. Резултатите са показани в Таблица 1. 

Заключение 

На първо място като резултат, който логопедите получават при 
използването на образователни компютърни игри в своята практика в работата 
с деца със СОП е посочена възможността децата да придобиват нови знания. 
Следват – придобиване на умения; повишаване на мотивацията за учене; 
развитие на уменията за опити и грешки. Като най-ниски очаквания за постигане 
на резултат и повишаване на ефективността от работата се посочва – 
разбиране, че провалът е начин за учене. 
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Изследването показва, че образователните компютърни игри имат 
сравнително широко приложение в работата на логопедите, без тенденции за 
свръх употреба и заместване на директния контакт с децата. Тази широка 
употреба и виждането на логопедите за добрите ефекти от приложението на 
образователни компютърни игри показва огромната нужда от разработване на 
повече препоръчани от държавните институции и експертите в областта 
софтуерни продукти за работа с деца с проблеми в развитието.  
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EFFECTS OF THE APPLICATION OF EDUCATIONAL COMPUTER GAMES 
IN WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

Margarita Stankova, Ekatrina Todorova, Valentina Ivanova 

Abstract: The study included 104 specialists in speech and language pathology, who 
answered questions related to the use of educational computer games in work with children 
with special educational needs. In the group of specialists, 69% responded that they have used 
educational computer games in their practice for assessment and diagnostics, therapy and/or 
time off and time filling between the sessions. The speech and language therapist pointed out 
the highest effect of the use of educational computer games new knowledge acquisition, 
followed by skills acquisition and increased motivation for learning. 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ИГРИ –  
ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Емилия Николова, Даниела Тупарова 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
ddureva@swu.bg 

Резюме: В статията са изложени резултатите от направено изследване върху 
ролята на използване на игрите като основа за формиране на основни знания и 
умения по програмиране за ученици в 8 клас. 

Ключови думи: обучение по информатика, игри, събитийно програмиране, 
програмиране, междупредметни връзки 

1. Въведение 

От тази учебна година (2017/2018) учениците от 8. клас се обучават по нова 
учебна програма по информатика.[4] Вземайки предвид опита от предходни 
години при обучение на ученици по програмиране и отчитайки трудностите, 
които срещат учениците, си поставихме за задача да разработим методика за 
обучение, в която обучението по програмиране е базирано на игри. Подобен вид 
обучение по информатика разглеждат Gabor Kiss & Zuzanna Arki [5]. Тяхното 
изследване направено със студенти от няколко държави показва, че по-добри 
резултати от обучението показват студенти, които са взели участие в уроците, 
базирани на игри.  

В [6] Goranova разглежда влиянието на ролевите игри в часовете по 
информатика в училище.  

За съжаление в учебно-методическата литература по информатика 
задачите в повечето случаи изискват директна работа с конкретен 
математически модел, което създава впечатление в учениците, че 
програмирането е скучно занятие и е само за математици. Ето защо се опитахме 
да подберем набор от учебни задачи с различна степен на сложност, така че от 
една страна да  се илюстрират основните принципи и възможности на 
съответния език за програмиране, а от друга – да се повиши  мотивацията на 
учениците за изучаване на информатика. 

2. Методика на изследването 

Проведено бе обучение съгласно новата учебна програма по информатика 
за 8 клас, което се извърши на базата на езика C#. Част от задачите в курса 
бяха базирани върху създаването на игри. Методиката за решаване на задачите 
и самите решения са представени  подробно в статията [1]. Една част от 
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предложените задачи са добре известни задачи в програмирането, а друга са 
авторски.  

В края на обучението бе проведена анкета, която цели да се установи 
мнението на учениците за използването на образователни игри в учебния 
процес и отражението им върху мотивацията за обучение по математика и 
информатика и усвояване на учебното съдържание по информатика. В анкетата 
отговорите на въпросите са в петобална скала – от 1- категорично не до 5 - 
категорично да.  

2.1. Задачи, включени в обучението и изследвани в анкетното 
проучване 

Задача 1. Изпитване 

За да избегне субективното отношение при избор на това кой да бъде 
изпитан, г-жа Петрова решила да използва компютърна програма, генерираща 
случаен номер от класа. За съжаление тя не разполага с такава програма и 
моли Вас да ѝ помогнете, като създадете проект Examp, чрез който:  

Вариант1:  По въведен начален и краен номер на учениците в класа, се 
извежда кой номер ще бъде изпитан.  

Вариант 2: По въведен начален и краен номер на учениците в класа, се 
извежда кой номер ще бъде изпитан. Програмата трябва да работи така, че да 
не се изтегля вашият номер. 

Задача 2. Познай числото – класическа игра [2] 

Създайте компютърна програма, в която компютърът генерира случайно 
естествено число от интервала [1,100]. Потребителят трябва да познае 
„намисленото“ от компютъра число, получавайки от програмата отговори: „по-
малко от намисленото“ или „ по-голямо от намисленото“. 

Задача 3. Камък, ножица, хартия – класическа игра [3] 

Една от любимите игри на Иван е „Камък, ножица, хартия“. До такава степен 
той харесва играта, че почти всички решения взема след като разбере дали 
печели в играта*. Всъщност не винаги Иван е заобиколен от приятели и затова 
иска да му помогнете като напишете програма срещу която да играе. 
Програмата трябва да приема неговото предположение и след това да избира 
на случаен принцип камък, ножица или хартия. Този, който спечели 10 кръга 
печели играта. 

*Камък побеждава ножица, ножица побеждава хартия, хартия побеждава 
камък.  

Задача 4. Различен банков код 

Може би си спомняте Петър, който преди време Ви помоли да му помогнете 
с направата на програма за генериране на PIN код. Този път той има нужда от 
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програма, която да генерира четирицифрен PIN-код, като всички цифри, 
участващи в него са различни. 

Преди разглеждането на тази задача е решаван следния вариант на 
условието:  

За отличните си постижения на олимпиадата по БЕЛ(отличен 5,98), Петър 
спечелил парична стипендия от общината. Сумата се превежда всеки месец по 
новата му банкова сметка. Виждайки PIN-а на банковата си карта, Пепи разбрал, 
че кода е много лесен и решил да го смени, като спазва следната схема:  

• Кодът трябва да съдържа четири цифри и първата цифра на кода да не 
е 0; 

• Втората цифра се избира произволно; 

• Третата цифра се получава като се съберат първите две генериран 
цифри. Ако полученият сбор е двуцифрено число за трета цифра се 
взема цифрата на единиците. 

• Четвъртата цифра се получава като средноаритметичното на втората и 
третата цифри,  закръглено до цяло число.  

Освен това Пепи иска всеки месец да сменя и PIN-кода на телефона си. И 
тъй-като е твърде зает с подготовката си за новата олимпиада, моли Вас за 
помощ, като напишете програма PinCode, чрез която да генерира PIN-код 
отговарящ на посочените условия. 

Задача 5. Тест 

Създайте програма, която проверява знанията на даден ученик по 
информатика. Върху формата да се разположат четири примерни въпроса с по 
четири отговора. Всеки въпрос да позволява по точно един верен отговор. Всеки 
верен отговор носи по 1 точка, а грешният – 0 точки.  След посочване на 
отговора на всеки въпрос и натискане на бутон „Оценка“,  да се изведе 
получената оценка. За улеснение тя се формира по формулата: 2 + „брой верни 
отговора“. 

2.2. Анкета 

Уважаеми ученици, предлагаме на Вашето внимание въпросник за 
използване на образователни компютърни игри и компютърно базирани игрови 
елементи в обучението. Данните няма да влияят върху формиране на вашата 
оценка. Въпросите, касаещи конкретни задачи, които сте решавали в часовете 
по информатика, съдържат и условията на задачите. 

Посочете в пет степенна скала: 5 – категорично да, ... ,1–  категорично не: 

1. Създаването на играта „Познай числото“  разшири познанията ми по 
математика.  
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2. Създаването на играта „Изпитване“ във вариант 1, събуди интереса ми 
към предмета информатика 

3. Създаването на играта „Изпитване“ 2 ми помогна по-лесно  да усвоя 
оператора за цикъл do – while.  

4. Създаването на играта „Познай числото“  ми помогна да разбера и усвоя 
по-добре условните оператори в C#. 

5. Създаването на играта „Познай числото“ ми помогна да разбера 
алгоритъма за търсене на елемент в  подредена редица от числа. 

6. Създаването на играта „Камък, ножица, хартия“  разшири познанията ми 
по математика. 

7. Създаването на играта „Камък, ножица, хартия“  ми помогна да разбера и 
усвоя по-добре вложението на условни оператори в C#. 

8. Създаването на играта „Камък, ножица, хартия“  ме мотивира да изучавам 
информатика. 

9. Създаването на играта „Различен банков код“ ми помогна по-лесно  да 
усвоя оператора за цикъл do-while.  

10. Създаването на играта „Различен банков код“ ми помогна по-лесно  да 
премина към създаване на играта “Бикове и крави“. 

11. Създаването на тест, чрез средствата на езика за програмиране C# 
породи интерес към изучаване на информатика. 

12. Формулировката на задачите по информатика ме мотивира да се опитам 
да ги реша. 

13. Предпочитам да решавам задачи, в които предварително е предоставен 
от учителя ГПИ (графичен потребителски интерфейс). 

14. Създаването на ГПИ ми доставя удоволствие. 

15. Създаването на алгоритъма на задачата, ми доставя удоволствие. 

16. Писането на кода на задачите, ми доставя удоволствие. 

3. Резултати от изследването 

Анализът на резултатите от проведената анкета е базиран на 
информацията, събрана от общо  67  анкетирани ученици, обучаващи се в 6 
паралелки на ПМГ "Акад. Сергей Корольов" – Благоевград..  

От посочените задачи (във въпроси от 1 до №10), според анкетираните най-
висок интерес (4.07) към изучаване на информатика поражда задачата за 
създаването на тест в игрова форма чрез средствата на езика за програмиране 
C# (фиг. 1). Тази задача бе зададена за домашна работа, с цел да се затвърдят 
знанията и уменията на учениците за работа с условни оператори и радио 
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бутони. При решаването ѝ част от учениците проявиха креативност и създадоха 

тестове, в които включиха въпроси от други предмети.  

Най-високата средна стойност – 4.03 на учениците, за които писането на код 
е удоволствие, което показва високата мотивация на учениците за изучаване на 
програмиране (фиг. 2). 

 

Впечатление прави по-ниската средна стойност при отговорите на 
въпросите свързани с ролята на играта „Камък, ножица, хартия“ за обогатяване 
на математическите им знания - 3.06. От друга страна според анкетираните 
формулировката на задачите играе важна роля върху мотивацията им за 
решаване на дадена задача 3.97. Тези резултати показват, че „облечена“ в 
интересно условие математическа задача се превръща в предизвикателство за 
обучаемите, което те са силно мотивирани да решат. 

В анкетата са включени три въпроса, чрез които да се определи ролята на 
игрите за усвояване на нови знания и умения. Резултатите 3.99, 3.90, 4.00 
съответно на въпрос 3, 7 и 9 отразяват позитивното мнение на учениците за 
използване на игрови модел при усвояване на нови понятия (фигура 3).  

 

Фигура 1. Интерес към изучаване на информатика, предизвикан със задачата за 
създаване на тест 

Фигура 2. Удоволствие да се пише код  
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Въпрос 3 Въпрос 7 Въпрос 9  

Фигура 3. Отговори на въпроси 3, 7 и 9, свързани с ефективността на 
съответните игри при изучаване на нови понятия по информатика 

Еднакво добре се приема от учениците решаването на задача с готов ГПИ 
(3.76) и такава, в която те трябва сами да го направят (3.69). Създаването на 
алгоритъма също е с приоритетен интерес (3.87). 

 

Таблица 1. Средни стойности за въпросите 

Въпрос 
Средна 
стойност 

1. Създаването на играта „Познай числото“ разшири познанията 
ми по математика. 3.64 

2. Създаването на играта „Изпитване“ във вариант1, събуди 
интереса ми към предмета информатика. 3.87 

3. Създаването на играта „Изпитване“2 ми помогна по-лесно да 
усвоя оператора за цикъл do-while. 3.99 

4. Създаването на играта „Познай числото“ ми помогна да 
разбера и усвоя по-добре условните оператори в C#. 3.94 

5. Създаването на играта „Познай числото“ ми помогна да 
разбера алгоритъма за търсене на елемент в подредена редица 
от числа. 3.81 

6. Създаването на играта „Камък, ножица, хартия“ разшири 
познанията ми по математика. 3.06 

7. Създаването на играта „Камък, ножица, хартия“ ми помогна да 
разбера и усвоя по-добре вложението на условни оператори в 
C#. 3.90 

8. Създаването на играта „Камък, ножица, хартия“ ме мотивира 
да изучавам информатика. 3.78 

9. Създаването на играта „Различен банков код“ ми помогна по-
лесно да усвоя оператора за цикъл do-while. 4.00 
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10. Създаването на играта „Различен банков код“ ми помогна по-
лесно да премина към създаване на играта “Бикове и крави“. 3.28 

11. Създаването на тест, чрез средствата на езика за 
програмиране C# породи интерес към изучаване на 
информатика. 4.07 

12. Формулировката на задачите по информатика ме мотивира 
да се опитам да ги реша. 3.97 

13. Предпочитам да решавам задачи, в които предварително е 
предоставен от учителя ГПИ(графичен потребителски 
интерфейс). 3.76 

14. Създаването на ГПИ ми доставя удоволствие. 3.69 

15. Създаването на алгоритъма на задачата, ми доставя 
удоволствие. 3.87 

16. Писането на кода на задачите, ми доставя удоволствие. 4.03 

Заключение 

Представеният анализ показва, че използването на задачи, които имат 
забавен игрови характер оказват положително влияние върху интереса и 
активността на учениците в часовете по информатика. 

Предложените задачи са ефективни за усвояването на основни конструкции 
в изучавания език за програмиране и съставянето на алгоритми. Учениците 
приемат добре както създаването на ГПИ, така и създаването на алгоритъма на 
задачите. Учениците са най-удовлетворени при писането на кода на задачите. 
Една от най-добре приетите задачи е създаването на тест по избран учебен 
предмет.  
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Abstract: In this paper some results regarding use of games programming as ground for 
development of core programming knowledge and skills for students at 8th grade of secondary 
school are discussed. 
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИГРИ 
ОТ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНИ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Вера Велева1, Даниела Тупарова1, Петя Асенова2  

1ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
ddureva@swu.bg, 

 2Нов български университет 

Резюме: В статията е представено изследване за използването на образователни 
компютърни игри (ОКИ) от учители по математика, природни науки и 
предприемачество. Изследването е проведено в началото на 2017 г. сред учители от 
различни региони на България. Акцентирано е на отношението и практиките на 
учителите, които са декларирали, че използват в учебния процес образователни 
компютърни игри. Най-често ОКИ се използват за формиране, актуализиране или 
затвърдяване на знания и умения. От съществено значение за приложимостта на 
ОКИ е политиката на училището. 

Ключови думи: образователни компютърни игри, обучение по математика, природни 
науки, технологии и предприемачество, средно училище, отношение на учители 

1. Въведение 

Компютърните технологии все повече навлизат в процеса на обучението на 
учащите се във всички образователни степени. Разнообразни са формите на 
тяхното приложение като се започне от екранните представяния на различни 
текстова и дигитална информация и се стигне до използването на различни по 
съдържание образователни игри, които се използват за постигането на 
определени образователни цели. Една от последните тенденции в обучението 
е използването на образователни компютърни игри и игрови елементи [5]. Това 
е относително ново изследователско поле [3]. 

Образователните игри способстват не само за получаване на знания от 
учениците и тяхното затвърждаване, но и за решаването на различни казуси 
близки до реалната действителност.  

От друга страна все още компютърните образователни игри по-слабо се 
използват в учебния процес, макар че обучаемите от различни възрастови групи 
проявяват интерес и желание за учене в игрови ситуации и игрите са сериозно 
средства за мотивиране и ангажиране на обучаемите. В изследването на De 
Grovea и колектив [4] са анализирани определящите фактори за възприемане 
на образователните компютърни игри в класната стая. Изследването е 
фокусирано върху учителите и обобщава мненията на редица изследователи. 
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Основният извод е, че учителите гледат със скептицизъм на използването на 
компютърни игри в клас. 

В настоящата статия е представена обобщена аналитична оценка от 
мненията на преподаватели по естествени науки (математика, физика, химия), 
технологии и предприемачество в началните, основните и средни училища в 
страната, относно използването на образователните компютърни игри в 
образователния процес. В рамките на проект по договор с ФНИ ДН-05/10 бе 
проведено анкетно проучване за отношението на българските учители по 
различни учебни предмети и във всички степени на училищното образование 
към използването на образователни компютърни игри. Получени са отговори от 
304 респондента. Резултати от изследването на отношението на учителите по 
информатика и ИТ са представени в [6]. Подобно изследване в рамките на 
проекта е проведено и сред логопеди, работещи с деца със СОП.[2] 

2. Методология на изследването 

2.1. Описание на целевата група 

В целевата група от изследваните лица попадат 114 учители по математика, 
природни науки, предприемачество и технологии. От тях 29 преподават в 
начална образователна степен, като двама провеждат занятия и в следващата 
прогимназиална степен. В нея общо преподават 69 учители, като 20 от тях 
преподават и в гимназиалната степен. Преподавателска дейност само в 
последната степен на средното образование осъществяват 18 учители сред 
анкетираните, или общо 22 учители преподават в двете образователни степени. 

От всички преподаватели 12% са мъже и 88% са жени. Преобладаващата 
част (46%) са на възраст 41 – 50 години. От останалите 30% са на възраст над 
51 г., а в по-ниските възрасти до 30 г. са 7% и 15% от 31 до 40 години. В 
съответствие на възрастовата структура е разпределението на 
преподавателите по техния професионален трудов стаж. Учителският стаж на 
26% от тях е с продължителност до 10 години. Със стаж от 11 до 20 г. са 39% от 
учителите, а останалите 35% имат стаж повече от 21 години.  

2.2. Инструментариум на изследването 

Мненията на преподавателите относно използването на образователните 
компютърни игри в педагогическата практика бяха събрани със специално 
разработена анкетна карта. В нея са включени блокове от въпроси за 
използването на компютърните игри, видовете игри и целите за които се 
използват, ефективността от тяхното приложение в образователния процес, 
проблемите, свързани с използването на тези елементи в обучението, тяхното 
възприемане от страна на учениците и техните родители, необходимостта от 
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допълнително обучение на преподавателския състав във връзка с използването 
на игрите, а също и въпроси, характеризиращи демографския и професионален 
статус на анкетираните преподаватели. 

Изследваните променливи основно са представени в дихотомна или 5-
степенна балова скала. Регистрираните балови оценки позволява да се 
изчисляват обобщени количествени характеристики за отделните 
разновидности на изследваните променливи. В някои случаи на анализа са 
използвани структурни относителни дялове, но тъй като изследваната 
съвкупност е малка по размер и няма представителен характер по-добра 
информативност в описателния анализ имат интензивни (вероятностни) 
величини. [1] Приложени са също статистически тестове за проверка на 
зададени хипотези. 

3. Анализ на резултатите 

3.1. Профил на учителите, които използват компютърни игри в 
обучението 

От всички изследвани учители, които провеждат обучение по математика, 
физика, химия, технологии и предприемачество, 49% използват в 
преподавателската си практика образователни компютърни игри. В таблица 1 е 
представен демографския и професионален статус на учителите, които 
използват образователни компютърни игри в обучението. 

Таблица 1. Използване на компютърните игри по демографски и 
професионален статус на учителите 

Използване на ОКИ Структура-% Интензитет-%  

Възраст 

20 - 30 г. 3,6 25,0 

31 - 40 г. 14,3 47,1 

41 - 50 г. 53,6 60,0 

51 - 60 г. 25,0 50,0 

61+ г. 1,8 20,0 

Неотговорил 1,8 16,7 

Учителски стаж 

1 - 5 г.  16,1 50,0 

6 - 10 г. 8,9 50,0 

11 -15 г. 16,1 45,0 

16 - 20 г. 21,4 54,5 

21+ г. 32,1 47,4 

Неотговорил 5,4 50,0 
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Политика за използване на ОКИ 

Няма 16,1 22,5 

Частична 39,3 55,0 

Има 42,9 75,0 

Неотговорил 1,8 50,0 

С най-голям обхват (54%) сред учителите, които прилагат образователните 
игри в обучението са тези на възраст 41 – 50 години. Сред тази възрастова група 
60% от учителите използват игрите за обучение на учениците. Следваща по 
обхват е групата на учителите на възраст над 51 години. Те съставляват 27% от 
всички учители, използващи образователни игри. Сред тях 50% са тези, които 
използват игрите. Приблизително близък по стойност е интензитета на 
използването на игрите сред учителите на възраст 31 – 40 г., но техният обхват 
е значително по-малък в наблюдаваната съвкупност – 14%.  

От изследваните учители, които използват игрите, 32% са със стаж над 21 
г., но делът сред тях, на тези които включват игрите в своята практика е 47%. 
Най-често, които използват игрите са учителите с учителски стаж 16 - 20 г. – 
54,5%. Те съставляват 21% от учителите. С честота на приложимост 50% са 
учителите със учителски стаж до 10 години. 

3.2. Използване на образователни компютърни игри 

Учителите, които използват образователни игри много по-често от 
останалите учители заявяват, че цените на игрите и липсата на методическа 
подготовка за използването им са ограничение за тяхното прилагане. 
Разпространението и използването на компютърните игри зависи също от 
наличната компютърна база в училищата – компютърна техника и програмни 
продукти, но и от индивидуалните нагласи и характеристики на 
преподавателския състав.  

За възможностите на образователните компютърни игри в обучението на 
учениците, учителите най-често научават от други учители (колеги) и в по-малка 
степен от професионалните сайтове. Обучения от страна на работодателите, 
организирани симпозиуми и конференции са източници, които в много малка 
степен се използват от учителите. Предполагаема причина е, че те не се 
организират или ако има такива обхващат много малко преподаватели.  

В зависимост от достъпността и източника на предоставяне на 
образователните игри най-често използваните са тези, за които има свободен 
достъп в интернет (48%), следвани от дела (37%) на компютърни игри, които се 
предоставени от Министерството на образованието и науката или други 
институции и организации. Платените игри с абонаментен достъп се използват 
само от 8% от учителите, а делът на игри и продукти, които изискват 
специализирано платено обучени и се закупуват е под 5%.  
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При работа с образователните компютърни игри устройствата, които най-
често използват учителите и учениците са настолните компютри – 33%. 
Лаптопите се използват от близо 27% от учителите и учениците, а 
интерактивните дъски – от 27%. Смартфоните, таблетите и телевизорите имат 
по-малко приложение по 5-6%. 

Безспорно за включването на образователните игри в обучението на 
учениците важна роля има наличието и провеждането на такава политика от 
училищното ръководство. Общо 82% от учителите работят в училища, в които 
има цялостна или частично приета политика за използване на компютърни игри 
в обучението. Много по-често (75%) е използването на игрите в училищата с 
налична политика за това, докато в тези, в които няма честотата на ползването 
им е около 22%.  

Относно описаните различия при използването на образователните игри в 
зависимост от характеристиките на преподавателите и техния статус в 
училищата се установява, че възрастта на учителите и продължителността на 
учителския стаж не оказват статистически значимо влияние върху обхвата на 
използваемостта на образователните игри. Статистическият тест χ2 приложен 
по отношение на наличието на политика за използване на образователните игри 
в училището установява, че в тези от тях, в които има възприета такава, 
използването на игрите е със значително по-голямо разпространение (χ2=20,5; 
t=13,8; df=2; p=0,001). Трябва да се има предвид, че направената констатация е 
валидна само за изследваната съвкупност от учители и не може да се приема 
като генерален извод за всички училища, тъй като извадката няма 
представителен характер за цялата тяхна съвкупност. 

3.3. Дидактически задачи и видове използвани компютърни игри 

Използването на компютърните игри в обучението на учениците е насочено 
към реализирането на разнообразни дидактически задачи в урока или в 
самостоятелната работа на учениците. За всяка от тях учителите дават 
различна степен на приложимост и полезност в постигането на целите. За 
получаването на обобщени оценки относно целите са изчислени средни оценки 
от посочените балови оценки за степента на използване на компютърните игри 
съобразно поставените дидактически цели. По този начин могат да се направят 
количествени сравнения за приложимостта на игрите за постигането на всяка 
дидактическа задача. 

Компютърните игри в най-голяма степен са насочени към затвърдяване на 
придобитите знания и умения. Тук средната оценка (µ) е най-висока - близо 4. 
Със следващи по значение степени е обвързаността на компютърните игри с 
актуализирането на стари знания (µ=3,6) и усвояването на ново учебно 
съдържание µ=3,5. В най-малка степен се използват игрите за оценяване на 
учениците - µ=2,4. Таблица 2. 
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Таблица 2. Дидактически задачи при използването на компютърните игри 

Дидактическа задача 
Средна 

оценка - µ 

За усвояване на ново учебно съдържание 3,46 

За затвърдяване на знания и умения 3,98 

За актуализация на стари знания 3,57 

За подготовка въвеждането на ново понятие 
или процедура 2,96 

За фронтална проверка 2,65 

За оценяване 2,44 

За самооценяване на учениците 2,63 

За самоподготовка на учениците 2,59 

Сред видовете образователни игри с най-висока степен на използване са 
тези, които способстват за по-високата концентрация и внимание на 
участниците в тях и за развитието на тяхната памет. От учителите тези игри се 
оценяват с относително по-високи оценки в сравнение с останалите - оценки 
съответно µ=3,7 и µ=3,5. С по-ниски оценки за използване са пъзелите, 
ролевите игри и игрите със сюжети. В работата на учителите много малко се 
използват игри, които предизвикват асоциации за развлекателност. Това са 
спортните и приключенски игри и игри-приказки, които имат много ниски оценки 
(µ<2), което означава, че практически те не се използват в образователния 
процес. Таблица 3. 

Таблица 3. Използвани видове компютърни игри 

Видове образователни игри Средна оценка - µ 

Игри със сюжети 2,75 

Игри със социални елементи 2,53 

Симулации на спортни игри 1,77 

За памет 3,50 

За внимание 3,66 

За моторика 2,65 

Ролеви игри 2,78 

Пъзели 3,18 

Приключенски игри 1,64 

Игри - приказки 1,88 
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3.4. Ефективност при използване на компютърните игри 

За използването на компютърните игри в образователния процес важно 
значение има оценките, които те получават относно тяхната полезност и 
ефективност. Особено важно в случая са мненията на учениците за игрите, тъй 
като от тях в голяма степен зависи тяхната мотивация за активно участие в 
занятията с игри и извличането на максимална полезност от тях. Според 
учителите учениците дават много висока положителна оценка (µ=4,6) за 
използването на компютърните игри в образователния процес. Обяснение за 
това може да се търси в различни посоки, но тази нетрадиционна форма на 
обучение не може да не предизвиква интереса на учениците, тяхното 
всекидневие също е обхванато от компютърните технологии и се възприема 
като естествена среда за тях. По-ниски са оценките на родителите, които са 
обобщени и представени, според информация на учителите, но те също са 
сравнително високи - µ=4,1. Трябва да се има предвид, че оценките на 
учениците и родителите за приложението на игрите са общи и по принцип и се 
разглеждат през погледа на учителите. 

По-детайлна информация за ефективността от приложението на 
образователните игри са оценките, които дават преподавателите, използващи 
игрите във своята работа, по отделни въздействия върху образователното 
развитие на учениците. Тяхната обща оценка (µ=3,73) за въздействието на 
игрите върху развитието на учениците е малко по-ниска от тази на учениците и 
родителите, но също е индикация за добра ефективност. Таблица 4. 

Таблица 4. Степени на ефективност при използване на компютърните игри 
по видове въздействие 

Видове въздействие Средна оценка - µ 

Придобиване на знания 4,06 

Придобиване на умения 4,12 

Развитие на творчество 3,98 

Развитие на умения за вземане на решения 3,86 

Развитие на умения за опити и грешки 3,77 

Проверка на собствените идеи на децата 3,50 

Развитие на мотивация за учене 3,78 

Разбиране, че провалът е начин за учене  3,38 

Развитие на критично мислене и умения за решаване на 
проблеми 3,52 

Развитие на комуникативни умения 3,33 
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От своята практика при използваните от тях видове компютърни игри в 
обучението учителите считат, че те в най-голяма степен въздействат или са 
ефективни за придобиване на знания и умения от страна на учениците – оценка 
µ=4,1. Близка до тази степен на ефективност е оценката (µ=3,98), която те 
дават за „развитие на творчество“ и „развитието на умения за взимане на 
решения“ - µ=3,9. С най-ниска степен на ефективност учителите определят 
въздействието на игрите относно „разбирането, че провалът е начин за учене“ - 
µ=3,4 и „развитието на комуникативните умения“ - µ=3,3.  

Според мненията на учителите в най-голяма степен на ефективност от 
използването на игрите се постига при актуализирането на стари знания µ=3,3 
и затвърдяването на усвоени вече знания и умения µ=3,1.  

Установява се разлика в оценките за ефективността на игрите сред 
учителите според учебния предмет, който те преподават. Най-голям ефект имат 
компютърните игри за часовете по химия. Тук оценката на преподавалите е 
µ=4,6. По-ниски са тези стойности за обучението по физика (µ=4,3) и 
предприемачество и технологии (µ=4,4). Най-ниска е ефективността на игрите 
според преподавателите по математика - µ=4. Посоченото различие в оценките 
за ефективността по учебните предмети може да се отдаде на обстоятелството, 
че естеството на физическите и химическите процеси, а така също житейските 
ситуации в областта на предприемачеството, създават по добри възможности 
за разработване на подходящи и обвързани с учебните програми компютърни 
игри. 

4. Заключение 

Получените резултати, дават ориентация за тенденциите в използването на 
образователни компютърни игри в българското училище от учителите по-
математика, природни науки, технологии и предприемачество. Обособяват се 
няколко основни приложения на образователните компютърни игри от 
учителите – за формиране, актуализация и затвърдяване на знания, умения и 
навици. От съществено значение за прилагането на образователни компютърни 
игри в обучението се оказва наличието на политика на училището за тяхното 
прилагане.  

Получените резултати дават насока за разработването на образователни 
компютърни игри, които да решават определени дидактически задачи. 
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USING OF EDUCATIONAL COMPUTER GAMES  
BY TEACHERS IN STEM 

Vera Veleva, Daniela Tuparova, Petya Asenova 

Abstract: In the paper a study about usage of educational computer games (ECG) in Bulgarian 
secondary schools is performed. The focus of the study is the teachers‘ attitude and practices 
regarding the use of ECG. The results show that most often purpose of the ECG in classes is 
pedagogical activities as development, actualisation and acquiring of knowledge and skills. 
Also important factor for adoption of the ECG is school policy regarding their implementation. 

Key words: educational computer game, STEM education, teachers’ attitude 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИГРИ В УЧИЛИЩЕ – ИЗСЛЕДВАНЕ И 
АНАЛИЗ 

Катя Тодорова, Валентина Терзиева, Петя Кадемова-Кацарова  

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН 
katia@isdip.bas.bg, valia@isdip.bas.bg, petia@isdip.bas.bg 

Резюме: В изпълненото с дигитални устройства ежедневие съвременните 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) вече заемат подобаващо място 
и в обучителния процес. Наложили се като ефективно средство за подпомагане на 
преподаването, те ангажират вниманието на обучаемия, мотивират го да учи, 
улесняват придобиването на знания, осигуряват достъп до огромно количество 
учебни ресурси. Най-интригуващи сред тях са образователните игри. Чрез анкета се 
опитахме да установим, доколко учителите използват компютърните игрови 
ресурси в практиката си. Въз основа на резултатите анализираме прилагането им 
според етапа на обучението и различните учебни дисциплини. Разгледани са 
преимуществата на игрите и влиянието им върху учащите. 

Ключови думи: Образователни игри, игровизация, анкетно проучване 

1. Обучение чрез образователни игри 

В съвременния дигитален свят образователните игри намират приложение 
във всички сфери на нашия живот и независимо от възрастта. Използването им 
като инструмент за обучение осигурява възможности за мултисензорно 
възприемане, което е предпоставка за по-задълбочено учене [1]. 
Информацията се възприема по интерактивен начин чрез изпълнение на 
предварително зададени цели и решаване на проблеми по установени правила. 
Тяхното постигане осигурява удовлетвореност, емоция и удоволствие, което от 
своя страна поражда мотивация и потребност от преодоляване на следващи 
предизвикателства. 

Естествената потребност на хората за придобиване на опит и знания 
започва да се удовлетворява чрез игра още от раждането им. Според R. F. 
MacKay [2] ние имаме малка представа как учим, а децата инстинктивно се учат, 
докато играят. За съжаление, досега игрите много слабо се застъпваха в 
училищната практика. Едва отскоро започват да се оценяват възможностите на 
игровизацията в сферата на образованието [3]. Най-добрият начин да накараш 
някого да учи с удоволствие, е да превърнеш ученето в забавление. Затова и 
образователните компютърни игри, проектирани да обучават и забавляват, 
привличат децата от всички възрасти. Игрите могат продължително да 
задържат вниманието на учащите, така че да възприемат нови знания, факти и 
логически връзки без скука и умора. 
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В настоящото проучване разглеждаме резултати от проведена анкета, с 
която се опитахме да установим доколко учителите действително използват 
компютърни игрови ресурси в тяхната педагогическа практика. Представя се 
проучване относно използването на образователни игри в училища от цялата 
страна. Изследва се и се анализира употребата им на различни етапи от 
обучението. За по-детайлно оценяване на използването им са представени и 
графики, отразяващи приложението им. 

2. Преимущества на образователните игри  

Масовото навлизане на ИКТ в нашето ежедневие дава възможност за 
използване на различни от традиционните методи за учене. Обучението, 
базирано на игри (ОБИ), има множество преимущества от педагогическа гледна 
точка, сред които като най-съществено може да се отбележи изграждане на 
стратегическо мислене. При обучителните игри с нива на трудност на всяко едно 
ниво потребителят натрупва знания и умения, които е стимулиран да използва 
по съответен начин, за да преодолее заложените препятствия, да постигне 
предварително зададените цели и да премине на следващото ниво. Това 
развива чувство на увереност в собствените възможности и друго важно умение 
по отношение интелектуалното развитие на личността, а именно взимане на 
бързо и правилно решение в критична ситуация. Игрите развиват мисловния 
процес у децата, карат ги да преценяват ситуации няколко стъпки напред, както 
и да предвиждат ходовете на другите играчи. Изискването да се правят 
умозаключения въз основа на получени вече познания развива чувството на 
удовлетвореност от собствените преценки и помага за психичното развитие. 
Възможността за дигитализиране на заобикалящия ни свят и създаване на 
модели, отразяващи действителността, обогатява представите за реалността и 
развива наблюдателността. Симулирането на различни хипотетични казуси 
развива креативното мислене и помага за справянето с реални такива в 
истинския живот [4]. Виртуалната среда позволява за решаването на даден 
проблем да бъдат изпробвани различни варианти, както и да бъдат приобщени 
още участници за преодоляването му. По този начин се развиват социални 
умения и възможност за общуване, обсъждане и координиране с други 
участници, както и работата в екип. Развиването на способността за 
концентрация и продължително задържане на внимание са други качества, 
върху които обучителните игри оказват положително влияние. Те помагат за 
усъвършенстване на умението за запаметяване на повече и разнообразна 
информация, както и за бързото съсредоточаване над даден проблем, 
обмисляне на възможните варианти за справяне със ситуацията и вземане на 
правилното решение [5]. Според психолозите обучителните игри оказват 
положително влияние и върху деца със силно изразена импулсивност, 
хиперактивност и неспособност за самоконтрол и концентрация. Те помагат за 
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освобождаване от натрупаното напрежение, както и за балансиране на 
процесите на учене и забавление. Не на последно място трябва да се отбележи 
и развитието на компютърната компетентност у децата като задължително 
умение във високотехнологичното ни ежедневие. 

3. Образователните игри в българските училища 

Навлизането на компютърните образователни игри в училищната практика 
е повлияно от развитието на ИКТ. Проведено е онлайн проучване (достъпно на 
http://css.iict.bas.bg) сред учители относно използването на ИКТ ресурси в 
българските училища. Изследването е адресирано целево предимно към 
участници във форуми за учители новатори, които прилагат различни 
технологични инструменти в практиката си, като повече от половината 
анкетирани са начални учители. Резултати са представени вече в [6, 7], а тук се 
разглежда по-конкретно използването на образователни компютърни игри при 
обучителни дейности.  

Най-голяма част от учителите, около 80%, прилагат готови дигитални 
обучителни игри, 48% – адаптирани, а 38% – създадени от самите тях 
(участниците са давали повече от един отговор). „Използвам всички изброени, 
в зависимост от целта, която съм си поставила“, заявява анкетирана. 
Значителна част от участвалите в проучването съобщават, че се затрудняват 
да създават образователни игри самостоятелно поради липса на време и 
умения. Въпреки, че повечето анкетирани имат техническа грамотност над 
средното ниво, само малко над една трета от тях декларират, че имат 
достатъчно умения за създаване на прости компютърни игри, докато почти 
половината успяват да адаптират готови игри, които предлагат такава 
възможност. Показателен е коментарът: „Трудност изпитвам при създаването 
на обучителни игри, липсва ми време за внедряване на такива ресурси всеки 
път, когато е удобно и възможно.“ Само 5.5% от анкетираните въобще не 
използват игри по различни причини, като липсата на техническа и продуктова 
обезпеченост са водещи: „Не използвам обучителни игри в учебния процес, 
поради липса на подходяща техника в училище.“ А също: „... липсват готови 
подкрепящи материали“. 

Сред посочените от анкетираните източници на образователни игри най-
често фигурират специализирани сайтове в Интернет, професионални групи и 
блогове в социалните мрежи, както и някои обучителни игри, продукт на 
български и чуждестранни издателства на учебници и помагала. Вече 
съществуват доста интерактивни образователни портали (предимно на 
английски), които предлагат мултимедийни образователни игри, дидактични 
задачи и упражнения, песни, анимации и други атрактивни занимания на 
различна тематика и предназначени за различни възрастови групи. 
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Според преподавателите, за да бъдат ефективни и пълноценни, уроците в 
клас „трябва да включват много игри и упражнения с различно ниво на 
трудност“, като от игрите се изисква „да развиват креативността и рефлексията“. 

Според почти 45% от анкетираните, които са оценили степента на полезност 
на обучителните игри според своя опит с тях, те са много полезни. Малко над 
една трета (36%) от учителите ги считат полезни, за почти една шеста (15.6%) 
са малко полезни и само за около 4% игрите са безполезни. Оценката на 
полезността на образователните игри е пряко свързана и с периодичността на 
тяхното прилагане за учебни цели. Чрез задълбочено проучване на вътрешните 
взаимовръзки между честотата на използване на игрите и оценката за тяхната 
полезност и чрез математическата теория за вземане на решения може да се 
изрази тяхната функция на полезност [7]. Тя дава по-комплексна представа и 
може да служи за основа за препоръки колко често и в какъв обем да се 
използват ОБИ, така че да има оптимален ефект. 

3.1. Предучилищно и начално образование 

В началния етап на обучение (Фигура 1.), очаквано, най-много учители 
използват игри за упражнения на учебния материал в клас – около 65%, 
следвано от преподаване на нови знания, при извънкласните форми на 
занимание и като алтернативен начин на предоставяне на знания, които се 
прилагат от около 40% от преподавателите. Много от тях споделят, че в 
предучилищното и началното образование се увеличава тенденцията все по-
голяма част от обучението да е под формата на игра или съчетано с игра. В тази 
възраст учениците лесно губят концентрация и трудно задържат вниманието си 
продължително, затова особено подходящо е неусетното учене в процеса на 
игра, която за тях е естествено занимание. В подкрепа на това твърдение 
свидетелстват и свободните коментари от анкетата: "Почти всяка учебна 
дейност е игра – за децата е по-интересно и завладяващо, така че чрез играта 
те учат, запомнят и прилагат знанията си. Учениците на тази възраст 
възприемат информация и знания най-вече като игра и забавление. Те трябва 
непрекъснато да бъдат привличани и ангажирани.“ 

Въпреки това, трябва да се отбележи, че все още средно около 10% от 
учителите заявяват, че никога не са ползвали базирано на игри обучение, а 
между 10% и 20% изобщо не отговарят, което може да бъде обяснено или с 
липса на опит с този вид учебни ресурси, или ги считат за неприложими, защото  
са твърде консервативни в методите си на преподаване.  

За всички графики в изследването ни използваме следната легенда: 
1 – за нови знания;  2 – за упражнение в клас;  3 – за оценяване;  4 – за 

домашна работа;  5 – в групов проект;  6 – за специфични цели;  7 – като 
алтернативно обучение;  8 – за извънкласно обучение. 
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Фигура 1. Използване на образователни игри в предучилищно и начално образование 

3.2. Основно образование 

На етапа на основното образование 5-8 клас се наблюдава относително 
намаляване на честотата на употреба на обучителни игри спрямо предишния 
етап (Фигура 2.). Според над 45% от анкетираните, игрите намират най-широко 
приложение за извънкласни занимания, а в клас ги използват почти 40% от 
учителите при преподаване на урок и упражняване и затвърждаване на знания, 
като първото има лек превес. Като цяло на този етап игрите имат най-малко 
приложение, което може да е поради особеностите на тази възраст или по 
тривиални причини – например липса на подходящи ресурси. Характерна 
особеност тук е значителното използване на игри при групови проекти. Това е 
малко необичайно и може да бъде обяснено с възлагане на групови задачи в 
сериозни игри, изискващи взаимодействие и съгласуване при разпределение на 
общи ресурси за постигане на поставените цели. 

 
Фигура 2. Използване на образователни игри в основното образование 

Предучилищно и начално често понякога
никога без отг.

Основно често понякога
никога без отг.
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3.3. Средно образование 

В гимназиалния етап се наблюдава нарастване на средната честота на 
ОБИ, като то е разпределено по-равномерно и в повече учебни дейности 
(Фигура 3.). Около една трета от всички учители се възползват от игрите често, 
а значително повече – понякога. Тук най-голяма част от преподавателите ги 
прилагат основно при упражняване в клас; следват използването за постигане 
на специфични цели (професионални знания, междукултурна толерантност, 
езиково обучение); алтернативното обучение и груповите проекти. Трябва да се 
отбележи, че както и в другите степени на обучение, между 8% и 26% от 
учителите не използват игри или нямат опит и не дават отговор.  

 
Фигура 3. Използване на образователни игри в средното образование 

Като преценка за ефикасността на образователните игри един от 
анкетираните подчертава, че „... повишен интерес и активност от учащите може 
да има тогава, когато игрите не се използват самоцелно, а с ясна мисъл от 
страна на преподавателя“. А друг участник коментира, че „... децата се 
мотивират повече, интересът и концентрацията им нарастват, стараят се да се 
представят добре и прилагат наученото на практика“, когато в учебния процес 
се включат ИКТ ресурси, като най-предпочитани са игрите.   

3.4. Използване на учебни игри според типа на преподавания 
предмет в основното образование 

Изследователски интерес представлява и колко често и в какви учебни 
дейности се използва игровият подход в зависимост от учебния предмет и 
образователната степен. За целта правим подробен анализ на получените 
отговори като разпределяме анкетираните в клъстери според образователната 
степен, в която преподават, и групираме учебните предмети в три основни 
направления: 1) естествени науки и информатика, информационни технологии, 
2) български и чужди езици, литература и изкуства (музика, рисуване) и 3) 

Средно
често понякога

никога без отг.
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хуманитарни науки (география, история и др.). Резултатите са показани на 
Фигура 4., която потвърждава твърденията на мнозина, че компютърните игри и 
в частност образователните много често се използват за езиково обучение, като 
го улесняват и правят учебния процес забавен и неусетен. Най-много учители 
(73%) прилагат ОБИ за придобиване на нови знания, две трети от тях – за 
упражнение, 60% – в групови проекти и по 47% – за специфични цели и като 
алтернативно обучение. При естествените и хуманитарните науки най-много 
преподаватели използват обучителни игри в извънкласните форми на обучение 
(около 60%). При хуманитарните науки 50% от учителите включват често игрите 
при придобиване на нови знания и в алтернативното обучение. 

 
Фигура 4. Използване на учебни игри при обучение в основното образование 

според типа на преподавания предмет (Ч – често, П – понякога, Н – никога) 
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Ч – често       П – понякога        Н – никога 

3.5. Използване на учебни игри според типа на преподавания 
предмет в средното образование  

Анкетираните от гимназиалния етап на обучение считат ОБИ за „форма на 
провеждане на занимания, която привлича и задържа вниманието на 
учениците“. Тук се наблюдава драстичен спад на използването на обучителни 
игри за езиково обучение. За сметка на това има значително увеличение при 
естествените науки, където при повечето учебни дейности (с изключение на 
преподаване на  нови знания, оценяване и домашна работа) повече от 40% от 
учителите често включват игрови ресурси в своята практика. 

 

Фигура 5.  Използване на учебни игри при обучение в средното образование според 
типа на преподавания предмет (Ч – често, П – понякога, Н – никога) 



124 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

В хуманитарните науки в гимназиалния етап няма ясно изразена тенденция 
при коя дейност е подходящо честото използване на образователни игри, 
единствено при преподаване на нови знания и групови проекти половината 
анкетирани заявяват, че ги използват.  

Като констатация преподавателите посочват необходимостта „да се 
създават и предлагат повече продукти, които да отчитат спецификата на 
отделните учебни предмети, както и да предлагат възможност за тяхната 
индивидуализация – според потребностите на учителя и аудиторията“. Те 
считат, че по този начин могат да се разпространят положителните ефекти от 
игровизацията – учениците стават „по-съсредоточени, заинтересовани, не 
стресирани“. В процеса на игра те са „по-уверени при научаване на нови 
знания“, а в допълнение и придобиват компютърна грамотност, но най-важното 
преимущество на този метод на обучение според анкетираните, е неговата 
ефективност: „За мен е изключително полезно и сравнявайки резултати с 
предни випуски, установявам много по-високи резултати, постигнати по по-
непринуден и лек начин“. 

Заключение 

Наличието на разнообразни образователни игри напоследък доведе до по-
широкото им използване, в резултат на което учителите придобиват повече 
опит по отношение на този инструмент за преподаване. Учебните игри внасят 
разнообразие в педагогическите практики в клас и все повече се оценява 
положителното им въздействие върху учебния процес, за което свидетелстват 
анкетираните. Те забелязват по-високите резултати, които учениците постигат 
по-лесно, неусетно и непринудено. Образователните игри не само задоволяват 
фундаменталната потребност от учене, но и го правят чрез социално 
взаимодействие и емоционално въздействие, доставяне на удоволствие и 
забавление, мотивиране и стимулиране към творчество.  

Това проучване показва каква е практиката при използване на компютърни 
образователни игри в различните училищни степени. То може да послужи за 
отправна точка при набелязване на мерки за подпомагане на преподавателите 
при въвеждане на игровия подход на обучение по различните учебни предмети. 
Повечето анкетирани считат, че игровизацията не е алтернатива на 
традиционното обучение, а всъщност е допълващ метод, който може да намери 
своето място при всички възрастови групи и учебни предмети. Добрите 
образователни игри, базирани на съвременните интерактивни технологии, 
създават мотивираща среда за обучение, която съответства на потребностите, 
нагласите и очакванията на съвременните ученици. 
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EDUCATIONAL GAMES IN SCHOOLS – SURVEY AND ANALYSIS 

Katia Todorova, Valentina Terzieva, Petia Kademova-Katzarova 

Abstract: In today's world full of digital devices, information and communication technologies 
(ICT) are already well placed in education. As an effective tool for supporting teaching, they 
engage learners’ attention, motivate them, facilitate knowledge acquisition, and provide access 
to a vast amount of learning resources. Computer educational games are the most intriguing 
among them. However, whether teachers are willing to practice this approach, we have tried to 
find out by surveying them. Based on results, an analysis of usage of educational games in 
different school grades and their application in various subjects have been made. Advantages 
of using learning games and their impact on learners have also been explored. 

Key words: Educational games, gamification, survey 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В 
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Резюме: В статията са разгледани изследвания върху използването на 
образователни игри от последните пет години. Проследени са тенденциите в 
изменението на различни аспекти в тази област, като фокусът е върху 
отношението на учителите към игровите образователни ресурси. Представени са 
самооценките на компетентността на преподавателите за използване на ИКТ за 
целите на обучението, желанието им да се включат в разработване на такъв тип 
учебни материали, както и подходящата възраст за въвеждане на образователните 
игри в обучението. Проследени са мненията на учителите относно тяхната роля 
при използване на игрите, полезността и влиянието им върху различни аспекти на 
училищното образование у нас. 

Ключови думи: образователни игри, тенденции в образованието, мнение на учители 

1. Въведение 

През последните години информационните технологии (ИТ) навлизат във 
всички сфери на съвременното общество. Образованието не прави изключение, 
като се разработват множество варианти за прилагане на обучение, включващо 
модерните технологии. Образователните игри са една от успешните форми на 
прилагане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за учебни 
цели. Този подход е наречен обучение, базирано на игри (ОБИ) или 
игровизация. За учениците ученето с игри е приятно, мотивиращо и естествено, 
тъй като компютърните игри са един от най-разпространените начини на 
забавление от подрастващите. 

За ефективното прилагане на игрите в образователния процес са важни 
няколко фактора: наличие на съвременно оборудване в кабинетите, подходящи 
игрови продукти за съответния учебен предмет и не на последно място 
подготовка и добро отношение на учителите. 

По тази причина стартира проект „Анализ на данните за обучение за 
интегриране на ИКТ ресурсите в българските училища“ [1], имащ за цел 
изследване на прилагането на ИКТ ресурсите и в частност образователните 
игри в днешно време и проследяване на тенденциите през последните години. 
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Изследването представя анализ на изменението през последните години на 
отношението на преподавателите в България към прилагането на игри в 
обучението. Основните разгледани аспекти са: самооценка на компетентността 
на преподавателите за използване на ИКТ за обучителни цели, желанието им 
да се включат в разработване на такъв тип учебни ресурси, подходящата 
възраст на учениците за въвеждане на образователни игри в учебния процес, 
роля на учителите при прилагане на игровизацията, полезността и влиянието 
на игрите върху различни аспекти на училищното образование у нас. Това 
отношение е показателно за тенденциите в областта и може да се използва като 
основа за създаване на ефективни политики и подходящи игрови продукти, 
съобразени с настоящата ситуация в страната. 

2. Методология на изследването 

Данните за настоящото проучване са резултат от три различни анкети, 
адресирани до учители в България. В тях са включени въпроси, свързани с 
опита им с новите технологии и в частност с образователните игри. Анкетите са 
проведени през 2013/ 2014 г., 2016 г. и 2017/ 2018 г. като включват както 
затворени въпроси с избор от дадени възможности, така и отворени въпроси за 
коментари, допълнения и разяснения. При анализирането на данните трябва да 
се имат предвид нееднаквите профили на анкетираните (Фиг. 1.), които са 
участвали в сравняваните изследвания, за да се аргументират разликите и 
спецификите.  

 
Фигура 1. Профил на анкетираните според образователния етап, в който 

преподават  

Анкетата от 2013/ 2014 г. е разпространявана по два начина: персонално до 
анкетираните учители на хартиен носител и в електронна форма [2]. Общият 
брой отговорилите е 50 от различни по големина населени места в страната. 
При анкетата от 2016 г. са получени 190 отговора, като е проведена онлайн 
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целенасочено всред учители, участващи в тематични събития и конференции, 
посветени на използването на технологии за образователен контекст [3]. Тук 
има известно изкривяване на резултатите, предвид целевата извадка на 
участващите. Последната анкета е най-широко мащабната с 1652 отговора. 
Проведена е изцяло онлайн в края на 2017 г. и началото на 2018 г. Тя обхваща 
учители от различни по големина населени места, сравнително равномерно 
разпределени във всички региони на страната, поради което може да се счита, 
че дава по-обективна представа за изследваната област.  

3. Резултати 

Представени са конкретни резултати за няколко различни показателя, които 
са изследвани в горе-описаните анкетни проучвания, като са сравнени и 
анализирани за да се откроят тенденциите. 

3.1. Компетентност на учителите 

Едно от важните условия за ефективното прилагане на игрите в 
образователния процес е технологичната и педагогическата подготовка на 
учителите за използването им. Преподавателите са дали по-висока оценка на 
компетентността си в изследването от 2016 г., докато в последната анкета те 
оценяват уменията си в областта по-ниско (Фиг. 2.). Най-вероятната причина за 
това е профилът на анкетитаните през 2016 г. – учители- новатори, които 
активно се занимават с интегриране на технологични средства и инструменти в 
процеса на обучение.  

 
Фигура 2. Самооценка на учителите за компетентността им за използване на ИКТ 

ресурси и образователни игри  

Според последните данни близо половината (46%) от учителите оценяват 
уменията си за прилагане на новите технологии като добри, а около една 
четвърт се считат за отлично квалифицирани. За да бъдат преподавателите по-
уверени в своята компетентност, е необходимо да се организират тематични 
курсове, които да предоставят целенасочена подготовка с приложен аспект. 
Освен това, добре е те да се провеждат в подходящи време и локации, а не да 
обременяват допълнително и без това твърде заетите учители. Също е 
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препоръчително да се изпраща регулярно информация за подходящи 
програмни продукти в помощ за различните учебни предмети. 

3.2. Отношение на учителите към образователните игрите 

Участието на преподаватели в проектирането на ИКТ ресурси и игри е 
ключово за развитие на компетентностите им и допринася за ефективността им, 
т. к. те могат да дадат важни съвети и насоки за включения учебен материал и 
подходящото му представяне. При направеното сравнение на желанието на 
учителите през 2014 г. и 2018 г. да се включат в създаването на образователни 
игри (Фиг. 3.), прави впечатление, че днес повечето учители имат ясно 
формирано мнение за игрите, докато преди четири години най-голямата част от 
тях дори не са мислили по този въпрос. През 2018 г. повече от половината (51%) 
отговарят, че биха участвали в създаването на игри в помощ на обучението, но 
също значителен дял от учителите (43%) отвръщат отрицателно. Едва 3% от 
тях вече са участвали в такава дейност. 

 
Фигура 3. Желание на учителите да участват в създаването на учебни игри 

Голяма част от учителите, отговорили отрицателно, допълват в коментар, 
че причината за това е липсата на време или умения. Това е още една причина 
да се организират курсове за повишаване на ИКТ квалификацията им. Друго 
решение е създаването на платформи за проектиране на образователни игри 
от учители, които не са ИТ специалисти [4]. 

Преподавателите бяха помолени да оценят подходящата възраст на 
учениците за въвеждане на образователните игри (Фиг. 4.). Вижда се, че според 
тях е най-добре запознаването с този тип учебни ресурси да стане по време на 
началния етап на обучение, като няма съществена промяна за последните 4 
години. В днешно време обаче, все повече учители са склонни да предложат 
игри с учебна цел на децата от предучилищна възраст – 37% в сравнение с 
отговорилите на същия въпрос през 2014 г. – 24%. 
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Фигура 4. Подходяща възраст на учениците за въвеждане на учебни игри 

Показателен за необходимостта от въвеждане на образователни игри още 
от предучилищна възраст е следния коментар: „В най-ранна възраст децата не 
могат да разграничават играта от ученето“. Като обобщение на повечето от 
изразените мнения може да се разглежда и изказването: „Обучителните игри са 
подходящи за всички етапи на обучение“.  

3.3. Ролята на учителите при използване на игри в учебния процес 

Промяната на инструментите за преподаване води до промяна на 
педагогическите методи, а с това и на ролята преподавателя. На фиг. 5. е 
представено мнението на учителите относно тяхната роля при включването на 
образователни игри в учебния процес. Наблюдава се съществена промяна в 
стойностите от 2014 г. и тези от последните две изследвания (2016 г. и 2018 г.), 
които се доближават изключително много.  

През 2014 г. учителите все още не разбират толкова ясно ролята си при 
използване на учебни игри, но най-голяма част от тях са отговорили, че трябва 
да организират и ръководят процеса на обучение, а също и да избират и 
адаптират подходящи продукти.  

През 2016 г. и 2018 г. учителите виждат своята роля основно при избора и 
адаптацията на игровите ресурси, а също да организират процеса и да 
обясняват и допълват неясните моменти. В по-малка степен те отговарят, че 
ролята им е да задават въпроси и да се фокусират върху ученика.  
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Фигура 5. Роля на учителите при използването на образователни игри  

3.4. Честота на използване на образователни игри в учебния процес 

През последните две години голяма част от учителите твърдят, че използват 
образователни игри често (43% за 2016 г. и 36% за 2018 г.). По-рядко (веднъж 
месечно) учебните игри се прилагат от около 40% от учителите от двете 
проучвания (Фиг. 6.). Съществена разлика има в процентът преподаватели, 
които не използват игрови продукти в работата си: 8% през 2016 г. и 25% през 
2018 г. Причините за това са, от една страна, начинът на разпространение на 
анкетата от 2016 г. – основно сред учители, които се интересуват от прилагането 
на новите технологии в работата си. От друга страна, е профилът на 
анкетираните – над половината от тях преподават в предучилищното и 
началното образование, където по традиция се ползва повече ОБИ, така че 
тяхната гледна точка е най-застъпена. 

 
Фигура 6. Честота на използване на образователните игри 
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3.5. Полезност и влияние на образователните игри върху учебния 
процес  

Мнението на учителите за степента на полезност на образователните игри 
през 2016 г. и 2018 г. може да се види на фиг. 7. Основната част от 
преподавателите смятат, че игрите са много полезни или полезни за учебния 
процес, като тази тенденция се засилва през 2018 г. Според последните данни 
62% от учителите оценяват игрите като много полезни, 32% като полезни. През 
2016 г. преподавателите изразяват по-умерено мнение за полезността от игрите 
– 45% ги намират за много полезни, а 36% за полезни. 

 
Фигура 7. Степен на полезност на образователните игри според учителите  

Учителите дават мнението си за използването на игрите в различни учебни 
ситуации (Фиг. 8.). През 2014 г. те са по-консервативни като смятат, че игрите 
са подходящи в по-малка степен за дейностите, свързани с обучението. Те 
твърдят, че игрите са приложими основно за извънкласно обучение, като стимул 
или награда за учениците и за подготовка в домашни условия. Едва 4% 
отговарят, че игрите са подходящи за оценяване на знанията. В днешно време 
анкетираните считат игрите за целесъобразни предимно за упражнение (73%), 
извънкласно обучение (56%) и за постигане на специфични учебни цели (48%). 
Незвисимо от относително високия дял на учителите, които посочват 
образователните игри като подходящи за някои учебни дейности, очевидно е, 
че все още не се използват масово. Продължават да съществуват обективни 
пречки – липса на техническо оборудване, игри, съответстващи на изучавания 
материал и време в час, както и предубеждения за по-широкото прилагане на 
игровизация на обучението, като цитираното: „Преди това учениците да се учат 
да пишат и четат, за да са грамотни, а обучителните игри да се ползват само 
като помощни дидактически средства.“ Въпреки това все повече преподаватели 
оценяват потенциала на ОБИ: „Обучителната игра е интересна и повишава 
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мотивацията на учениците“ и затова се очаква и в България да се следва 
световната тенденция за нарастващо приложение на игровизацията. 

 
Фигура 8. Използване на игрите в различни ситуации  

Очаквано, сега учителите оценяват по-положително влиянието на 
образователните игри върху различните аспекти на обучението в сравнение с 
мнението им четири години по-рано (Фиг. 9.). През 2014 г. според тях игрите 
влияят най-добре върху неусетното учене, повишават интереса към учебния 
предмет, дават възможност за персонализиране на материала и помагат за 
упражняване на придобити знания. Днес, учителите оценяват по-положително 
влиянието на игрите върху всеки отделен аспект и най-вече върху: 
ефективността на учебния процес, възможността за упражняване, прилагането 
на нови педагогически методи, неусетно учене, повишаването на интереса към 
учебния предмет и активното участие на учениците. В допълнение се забелязва 
относително по-големият процент дали отговор на този въпрос през 2018 г. в 
сравнение с 2014 г. за последните две сравнения (фиг. 8. и фиг. 9.). Причината 
за това е, че за тези четири години учителите са се запознали с възможностите 
на образователните игри и са изградили мнението си за тяхното влияние и 
приложение. 
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Фигура 9. Влияние на игрите върху аспектите на ученето  

Заключение 

Несъмнено новите технологии и по-специално образователните игри ще 
продължат да навлизат все по-масово в училищата у нас, а и по света. За да 
бъде използването им ефективно е необходимо да се изпълнят множество 
условия. От една страна, е техническото и продуктовото обезпечаване –
осигуряване на съвременна техника в училищните кабинети, бърз Интернет, 
както и създаване на подходящи игри и предоставянето им (безплатно или на 
символична цена) на училищата. От друга страна, е организационното 
обезпечаване – трябва да се предвидят достатъчен брой часове (в клас или 
като избираемо обучение) за образователни игри и не на последно място 
ефикасно целенасочено обучение на учители за използване на наличната 
техника и софтуерните продукти. В подкрепа на тези изводи са и някои от 
коментарите на анкетираните: „Квалификационните курсове не са на високо 
ниво и голяма част от учителите не са доволни, защото не са практически 
насочени.“; „Малките училища нямат финансов ресурс, за да закупят 
съвременна техника и подходящ софтуер.“ 

Тези мерки могат да допринесат за подобряване на отношението на 
преподавателите към използването на ИТ и ОБИ при провеждане на учебния 
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процес. Препоръчително е привличането както на учители, така и на ученици 
при създаването на образователни игри и ресурси, тъй като те могат най-точно 
да формулират нуждите и предпочитанията си и да се аргументират. Това би 
довело до допълнителни положителни резултати като подобряване на 
отношението на подрастващите към ученето и учебните предмети, създаване 
на мост между поколенията, намаляване на броя на преждевременно 
напусналите учениците. Не на последно място игрите дават възможност за 
изява на учениците с по-слаби познания и проблемно поведение. 
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TRENDS IN THE APPLICATION OF EDUCATIONAL GAMES IN BULGARIA  
IN THE LAST FIVE YEARS 

Elena Paunova-Hubenova, Valentina Terzieva, Yordanka Boneva,  
Stanislav Dimitrov 

Abstract: The article explores the application of educational games over the last five years in 
Bulgarian schools. The trends in the change of different aspects in this field are traced, focusing 
on the attitude of the teachers to the gaming educational resources. Self-assessments of 
teachers' competence for the use of ICT in learning purposes, their willingness to engage in 
developing such learning materials, and the appropriate age for introducing educational games 
into learning are presented. Teachers' views on their role in the use of games, their usefulness, 
and their impact on various aspects of school education in Bulgaria are traced. 

Keywords: Educational games, Tendencies in education, Teachers’ opinion   
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ПРОЕКТ GLAT – GAMES FOR LEARNING ALGORITHMIC 
 THINKING 

Даниела Тупарова, Иваничка Несторова, Костадин Самарджиев 

 ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 
ddureva@swu.bg 

Резюме: В доклада се представят основните цели и дейности на международния 
проект GLAT, програма Еразъм+  

Ключови думи: образователна компютърна игра; алгоритмично мислене, начално 
училище, обучение на учители 

1. Въведение 

Проектът GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking е проект по 
програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен 
на добри практики – Стратегически партньорства за училищното образование., 
договор 2017-1-HR01-KA201-035362. Актуална информация може да бъде 
открита на уебсайта на проекта https://glat.uniri.hr/. Съдържанието в доклада е 
базирано на информацията във уебсайта на проекта. 

2. Основни цели, подходи и задачи  

Основната цел на проекта е да се насърчи включването на кодирането и 
алгоритмичното мислене в практиката на обучението на учениците в по-ранна 
възраст чрез интегрирането им в учебните програми на различни учебни 
предмети по забавен и атрактивен начин. 

Проектът е насочен към подобряването на отношението на учениците към 
кодирането и развитието на алгоритмично мислене в най-ранния етап на 
училищното образование. Необходимо е да се работи за намаляване на 
„страха” от кодирането и повишаване на интереса на учениците към евентуална 
бъдеща кариера в областта на точните науки и информационните технологии в 
дългосрочен план.  

Един от начините да се постигне тази цел е професионалното обучение на 
началните учители за прилагане на иновативни методи за обучение като 
обучение базирано на игри (GBL – Game Based Learning) за развитие на 
алгоритмичното мислене на учениците. 

Експертните задачи включват разработването на учебна програма и учебни 
материали за курса на обучение на началните учители и провеждането на 
обучението под формата на работни семинари и онлайн обучение. 
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3. Партньори и участници 

Проектът се координира от департамент Информатика на университета в 
Риека, Република Хърватия. Партньори по проекта са Педагогически факултет 
на университета в Риека, Университет на Любляна, Словения, Университет на 
Талин, Естония, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Бивша 
Югославска Република Македония и ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 
България. 

Преки участници в проекта са 24 хърватски начални учители, които ще 
вземат участие в пилотното тестване на създадените учебни материали и ще 
предложат сценарии за приложение на игрови подход в обучението по различни 
предмети с цел развитие на алгоритмично мислене у учениците в начална 
училищна възраст. 

Работните срещи са планирани в смесен модел на обучение, в който са 
комбинирани дигиталните технологии и традиционните методи на обучение. 
Учителите ще присъстват на работни срещи, които ще бъдат проведени в 
Хърватия, а онлайн обучението ще се осъществява посредством системата за 
електронно обучение Moodle. Експертите от партньорските организации ще 
осигуряват подкрепа на участниците, за да могат те да използват придобитите 
знания и умения за разработването на сценарии за обучение, след което да 
приложат тези сценарии в класната стая.  

Анкетно проучване ще позволи на участниците да оценят работата си по 
проекта и да предложат подобрения. 

4. Първи присъствен семинар 

Първата работна среща на тема „Обучение базирано на игрите и дейности 
без компютър (unplugged activities)“ се проведе в Университета на Риека, 
катедрата по информатика, на 5 и 6 април, 2018. Педагогическият факултет 
организира сформирането на фокус група от 24 начални учители от 13 начални 
училища с помощта на AZOO, Агенция за образование и обучение на учители. 
Участието във форума представлява форма на професионално обучение за 
учителите. 

Целта на този работен семинар е участниците да бъдат въведени в 
проблематиката на игрово базираното обучение, да им се даде възможност да 
придобият практически опит с конкретни примерни дейности и инструменти за 
създаване на учебно съдържание за дейности без компютър (unplugged 
activities) и на сценарии за обучение.  

Очакваните резултати са насочени към: 

• Усвояване на принципите на игрово базирано обучение (GBL) и 
дейности без използване на компютър; 
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• Придобиване на умения за работа с Web 2.0 инструменти за създаване 
на учебно съдържание за дейности без използването на компютър; 

• Създаване на сценарии за обучение с разработване на иновативни 
идеи за дейности без използването на компютър. 

Обучението беше проведено от Наташа Хоич-Божич, Мартина Холенко 
Длаб и Ивона Франкович от катедрата по информатика на Университета на 
Риека, Ясминка Мезак, Петра Пейич Папак и Дарко Лонджарич от Университета 
на Риека, Педагогически факултет, Виктория Хумал от Талинския университет, 
Йоже Ругел, Матея Бевчич и Аня Луштек от Университета в Любляна, Даниела 
Тупарова и Иваничка Несторова от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 
България. 

Участниците бяха запознати със средата за електронно обучение Moodle и 
получиха достъп до курса за електронно обучение GLAT, за да могат да 
използват учебните материали, да комуникират помежду си и с експертите, да 
предават създадените от тях сценарии и да споделят впечатленията и опита си 
от прилагането им на практика в класната стая. Беше проведена и анкета, за да 
се установи до каква степен участниците са запознати с определени теоретични 
понятия, методи и инструменти за обучение.  

Представени и анализирани бяха игри,приложими при преподаването на 
различни учебни дисциплини и подходящи за развитие на алгоритмични 
умения, формиране на основни понятия от програмирането като алгоритъм, 
цикъл и др. Практическите дейности включваха работа с Web 2.0 инструментите 
Canva и Sketchpad за създаване на учебни материали за дейности без 
компютър (unplugged activities). Авторският инструмент LePlanner беше 
използван за създаване и визуализиране на сценарии за обучение в графичен 
формат. 

Следващи стъпки 

Следващите дейности предвиждат учителите да създадат сценарии за 
обучение с помощта на GLAT експертите като онлайн ментори за прецизиране 
на сценариите, като окончателните версии ще бъдат приложени в процеса на 
обучение в началния курс. 

Вторият семинар ще бъде на тема „Oнлайн викторини и логически задачи за 
насърчаване на алгоритмичното мислене“ и ще се проведе в края на август  
2018г.  
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A language that doesn't affect the way you 
 think about programming is not worth knowing. 

Alan J. Perlis 

Summary: The authors represent three generations of informatics educators who profess the 
Logo educational philosophy, promoting the programming as a means for active learning, 
formulating of materialized hypotheses and creative self-expression.  

Key words: Introduction of programming to children, Logo, Logo versions, Scratch  

1. Impressions of certain contemporary views on using IT in education 

At an international exhibition marketing innovations in education technology attended 
by more than 40 thousand visitors there were a great number of examples of how 
NOT to use technology. A program generating a sentence of randomly chosen words 
was called “Poet”. Similarly, a program generating a sequence of randomly chosen 
notes was called “Composer”. The authors had not implemented any concepts related 
to the structure of a poem or a musical composition. Not surprisingly, they had not 
heard of books such as “Exploring Language with Logo” [1]. 

At a very recent issue of an annual national conference embracing researchers, 
educators and teachers in mathematics and informatics education there was a 
workshop led by young representatives of companies promoting programming 
courses for young children. They were demonstrating a couple of robots moving in a 
maze on the floor. After showing the commands needed to move the robots (not 
LEFT, RIGHT and FORWARD as you might expect) a mother from the audience 
asked: What would you do after a child who has already learned these commands 
gets bored? The answer was: No, problem at all! We have five other programming 
environments to offer… 

Such examples make us feel nostalgic about what could be referred to as “oldie but 
a goldie”. 

https://www.unibit.bg/contacts
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2. A Glance Backward – the RSI experiment 

In the early 80’s a model for an ICT-prompted curriculum was designed and launched 
by a Research Group on Education (RGE) as a joint project of the Bulgarian Academy 
of Sciences and the Ministry of Education. The RGE mission was to develop a novel 
curriculum based on the use of computers as one of its natural components and 
means for integration of school subjects [2]. The educational resources developed 
specially for the experimental 29 schools included textbooks, teacher guide-books, a 
bulletin “Informatics and mathematics for teachers”, and unified (Logo-based) 
computer microworlds. These microworlds were tuned to specific subject domains, 
the main idea being to encourage children to act as scientists rather than learn about 
science [3, 4]. 

During the first four years, informatics was introduced as a part of an encyclopaedic 
education. One of the main integrated disciplines in the primary cycle was “I read, 
write and calculate”. A good example of activities within this subject would be creating 
a situation, in which children would decode a letter (matching numbers with letters), 
read, write, and code a return message in a context of interest to them. 

An innovative idea of integrating the study of mathematics, natural languages 
(Bulgarian, English and Russian), and a computer language (Logo in this case) was 
launched in 1984 by creating the textbook Language and Mathematics for 5th and 6th 
grade (corresponding to the first and second grade according to the RGE system, Fig. 
1).  

   

Fig. 1 Experimental textbooks in the Language and Mathematics subject 

Designed to show the intersection of language study with mathematical thinking in the 
context of informatics, these experimental textbooks included problems on translating 
from a natural to a formal (scientific) language, algorithmic description of basic 
grammar rules, and ways to extend the Logo vocabulary to several languages. 
Informatics notions, such as coding, decoding, tree-graphs, algorithms, variables, 
tables, procedures, recursion, data, etc. were applied in the context of playing, editing 
and creating educational games, coding and decoding secret texts, describing and 
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executing algorithms in mathematics, creating models of language, music and 
science phenomena. 

Here is what Paul Goldenberg (invited as an expert in mathematics and informatics 
education) wrote about the RGE approach [5]: 

One's own natural language is best for conveying the semantics of a mathematical 
idea or situation; algebraic language is best at expressing and transforming 
quantitative or structural relationships; and computational language is optimal for 
describing processes and algorithms. That – especially the last two paragraphs – I 
feel like I learned in Sofia! 

Specifically designed microworlds provided tools for the students to deal with new 
notions from a procedural rather than from a declarative point of view. This has 
already had an impact on the way we started teaching mathematics, literature, art and 
music. The newly developed curriculum enabled students to pass gradually from 
constructing controllable models, through turtle geometry and other problem-oriented 
microworlds to a fully programmable microworld for explorations in Euclidean 
geometry – Geomland [6]. The Geomland microworld was launched in 1986 as a 
language based computer laboratory enabling pupils to construct and experiment with 
Euclidean objects, to investigate their properties, to formulate and verify conjectures, 
i.e. to do and discover mathematics [7].  

The authors’ experience (which might be called experience of three generations of 
programmers) shows that the duality of Logo as a programming language and 
environment, on one hand, and educational philosophy and culture, on the other, is 
one of its biggest strengths.  

3. How many versions of Logo are there? 

Although the use of Logo language declines in the past decade, the Logo philosophy 
(known also as constructionism [8, 9, and 10]) is still well alive and it reincarnates 
itself in numerous learning environments and educational contexts. The tree of Logo 
implementations (all the different Logo versions and dialects build in the past few 
decades) could be seen in Fig. 2 [11]. 

A fundamental feature of the first-born Logos is the concept of the turtle that can be 
animated by students via programs. The first turtles were robots, crawling on the floor 
and leaving traces into beautiful geometrical patterns. These turtle were real physical 
objects that students can touch and can associate with. This tangibility was one of the 
features of Logo that made it stand out compared to all then-existing educational 
languages. 

The physical turtle was soon replaced by a small triangle on the computer screen. 
This made Logo turtles much more affordable – no need to buy a robot, no need to 
replace the pen, no need to repair the motor. Unfortunately, this improvement was at 
the cost of losing tangibility. The new turtles could be touched only imaginarily. As 



146 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

new educational environments emerged, they improved the functionality of the virtual 
turtle (like 3D motion, nice visual appearance, multiple instances, faster and more 
complex behavior), but still it remained effectively intangible. 

 

Fig.2. The Logo tree: in the top-right corner, marked by “A”, is the original Logo. The most 
wide-spread successor of Logo and the Logo philosophy, Scratch, is marked by “B”  

(in the middle of the left section)  

4. Do we need to start from Scratch today? 

The pun is intended. Indeed, Logo is not a fashionable word anymore. People’s 
reactions to it are either yeah-I-used-it- when-I-was-a-kid nostalgia or hum-what-is-
this-supposed-to-mean confusion. However, most of the features first demonstrated 
with Logo are found in modern educational environments.  

One of the many new block-based programming environments developed specifically 
for young users is Scratch. It has over 2 million registered users aged less than 12 
years. The popularity of this style of programming with young children is in part due 
to its ease of readability, browsability, interactivity and visual and dynamic outcomes 
[12].  

Let us note that in Scratch the code blocks only lock into place in syntactically valid 
ways, thus “bugs” are always semantic errors, unlike the text-based Logo versions, 
where the “bugs” could be due to typing errors or misremembered details of language 
syntax. One would expect that the number of affordances offered by Scratch would 
make it easier for students to learn and interpret. 

However, recent study [13] comparing the attitudinal and learning outcomes of sixth 
graders programming in either Logo or Scratch shows that students who learned Logo 
had on average higher confidence in their ability to program, contrary to researchers’ 
hypothesis. The authors of the study suppose that the low-level details (such as 
syntax) in the textual representation of Logo allow students to focus on some 
important low-level details, such as the role of every command in a larger program. 
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Furthermore, they conjecture that it is this low-level focus which allowed students 
learning Logo to compensate for the lack of a visual representation. 

By comparing the performance of students in different programming environment one 
could decide which features of the student experience are influenced by the content 
of the programming, and which – by the programming environment. 

But maybe it is true that if a computer language does not change your way of thinking 
there is no need to learn it… 

Here is how the idea of modeling a fern has been implemented in the Bulgarian 
version of Comenius Logo (Fig. 3 left) and in Scratch (Fig. 3, right). 

 

  

Fig 3. Modeling ferns in Comenius Logo (left) and Scratch (right) 

 

An iconoclastic implementation of the Logo language was Elica, designed and 
developed by the third author [14]. Elica reached far beyond the traditional flat turtle 
graphics by providing a 3D animation of user-programmable objects. 

Elica was used to teach Computer Graphics at Sofia University [15]. Next we give 
examples taken from two other courses at the Faculty of Mathematics and Informatics 
in which the objects are defined in a Logo style. 

The snapshots on Fig. 4 are of a model of the human figure. It is used in the Geometry 
of Motion course where students use virtual mechanical elements to construct 
programmatically a complex mechanism. Internally the linkage between the elements 
is implemented by an invisible turtle, which traverses the “joints” and the “bones” 
similarly to how it would traverse a Pythagorean three. The examples could be played 
live at this URL: https://goo.gl/j9yGhG. 

The snapshots on Fig. 5 are from Fundamentals of Computer Graphics course. They 
use a Logo-like set of commands to define and visualize: dynamically-random 
Pythagoras tree (left), animated hand gestures (middle) and a flexible skin over a 
skeleton (right). These examples can be played live at https://goo.gl/dLDM6n, 
https://goo.gl/YKmFVj and https://goo.gl/cuVKjt 

Models of phenomena from natural sciences have been often part of projects 
developed by young students and teachers-to-be (Fig. 5 and 6). 

 

https://goo.gl/j9yGhG
https://goo.gl/dLDM6n
https://goo.gl/YKmFVj
https://goo.gl/cuVKjt
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Fig. 4 А model of the human figure used in the Geometry of Motion course 

 

     

Fig. 5 Dynamically-random Pythagoras tree (left), animated hand gestures (middle) and a 
flexible skin over a skeleton (right). 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig 6. (a) Snowflakes with Comenius Logo; (b) Winter whirlwind with Scratch; (c) Atoms 
forming a crystal structure with Elica 
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Fig. 7 Modeling wind generated waves (left) and the Solar system including Pluto (right) 

Conclusion 

A French proverb says: Plus ça change, plus c'est la même chose. A translation in 
English offered by Douglas Hofstadter in his wonderful collection of articles on 
language, art and logic Metamagical Themas [16]) reads as follows: The more it 
changes, the samer it gets. The idea is that the more manifestations of a certain 
phenomenon you see, the more you are able to see what the sameness is and thus - 
to understand its essence! 

This idea was well demonstrated at a recent event (14th December 2017) at the 
Institute of Education of University College London celebrating the work and 
contributions of two eminent representatives of Constructionism (Celia Hoyles and 
Richard Noss) who are Foreign Fellows of the Union of Bulgarian Mathematicians 
(Fig. 8 left). They were editors of “Learning mathematics and Logo” [17], they 
coordinated the WebLabs project, which focused on using the ToonTalk computer 
environment for young students to build models of their mathematical and scientific 
knowledge [18], and are recently working on the ScratchMaths project, which has 
designed curriculum materials and professional development to support mathematical 
learning through programming for pupils aged between 9 and 11 years [19]. 

 

  

Fig. 8 left: Richard Noss and Celia Hoyles share their memories with colleagues, students 
and academic friends from around the world; right: Paul Goldenberg talks about language 

and mathematics (quoting the Bulgarian RSI experiment) 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_College_London
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At the same event the above mentioned Paul Goldenberg talked about his fascination 
by language and how kids learn and use it. He explicitly mentioned his being inspired 
by both the recent project ScratchMaths and the Bulgarian experiment on integrating 
Language and Mathematics within the Research Group on Education (Fig.8 right). 

Thus, there is no need to put in conflict the different programming environments 
provided they bring to life an inspiring educational idea –it is better to program to learn 
rather than to learn to program.  

The recent advances in computer technology, especially in the area of Augmented 
Reality (AR), are a chance to bring back the direct contact between students and the 
Logo turtle … and to go back to the roots of Logo. It is already possible to build 
educational environments where students could directly manipulate AR objects. It is 
a matter of time to have this technology widely spread in schools. The real question 
is “What shall the students do with what they know and can…” The answer is a joint 
responsibility of the technology designers, the teacher educators and the teachers. 
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ПОГЛЕД НАЗАД С НОСТАЛГИЯ И НАПРЕД – С ОПТИМИЗЪМ 

Евгения Сендова, Румен Николов, Павел Бойчев 

Резюме: Авторите са представители на три поколения програмисти и 
преподаватели по информатика, за които Лого е не само език и среда за 
програмиране, а най-вече образователна философия и култура, известна под името 
„конструкционизъм“. В Лого програмирането се разглежда като средство за активно 
учене, формулиране и верифициране на материализирани хипотези, както и за 
творческо себеизразяване. В статията са представени първите образователни 
ресурси за програмиране с Лого в рамките на Проблемната група по образованието 
(1978-1990). Наличието на огромен брой имплементации (версии и диалекти) на Лого, 
създадени през последните няколко десетилетия, е илюстрирано с дърво, в което се 
открояват оригиналната версия на Лого и най-разпространената съвременна негова 
версия – Scratch. Направен е кратък коментар върху резултатите от изследвания 
има ли съществена разлика в поведението на ученици при работа с класическо Лого 
и Scratch. Разгледани са и примери от два курса във ФМИ-СУ, в които се ползва лого-
стил на дефиниране на обекти. Изразена е (основателната) надежда на авторите 
близкото бъдеще на Лого да се върне към корените на Лого. 

  

http://www.cs.grinnell.edu/~sigcse/
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-465-04566-9
http://dx.doi.org/10.1007/s10758-011-9175-0
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"МАТЕМАТИКАТА В СВЕТА ОКОЛО МЕН" – ЕДНО СЪБИТИЕ 
В РАМКИТЕ НА "STEM DISCOVERY WEEK 2018" 

Красимира Иванова, Тони Чехларова, Евгения Сендова 

Институт по математика и информатика при Българска академия на науките 
kivanova@math.bas.bg, toni.chehlarova@math.bas.bg, jenny@math.bas.bg  

Резюме: Статията описва процеса на подготовка и реализация на "Математиката 
в света около мен" – една инициатива за популяризиране на прилагането на 
изследователския подход в математическото образование, проведена в рамките на 
общоевропейската седмица на откривателството "STEM Discovery Week 2018". 
Разглеждат се възможностите да се организира и популяризира подобно събитие в 
изключително кратки срокове с помощта на информационните и комуникационни 
технологии. Анализът на резултатите (получените проекти, както и откликът на 
участниците за финалния математически пърформанс) показва, че децата могат да 
се запалят за математиката, като бъдат стимулирани да откриват разнообразни 
нейни проявления в реалния живот. 

Ключови думи: изследователски подход в образованието, математически 
пърформанс, STEM Discovery Week 2018 

1. Проектът Scientix и Европейската инициатива STEM Discovery 
Week 2018 

Проектът Scientix [1] се ражда в 2009 г. като инициатива на Европейската 
комисия и се управлява от Eвропейската училищна мрежа (EUN). Oсновната 
цел на проекта е да 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 [2]. 

Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН се включи като 
национална контактна точка за България във втората фаза на Scientix (2013–
2015). По време на тази фаза се разшири използването на ресурсите от 
платформата на Scientix на национално равнище, като се обхванаха и 
създадоха различни общности [3]. Целевата група бяха учителите, но 
общностите, които работят и до днес с платформата му, обхващат 
изследователи в точните науки, ученици, родители и дейци на образованието, 



XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 153 

 

които са заинтересовани от нови постижения в науката и образователни 
стратегии, свързани най-вече с изследователския подход.  

Понастоящем тече третата фаза на Scientix (2016-2019), финансирана от 
програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз. ИМИ-БАН спечели честта 
отново да бъде национална контактна точка за България за Scientix. 

Наред с редица интересни инициативи и форми на общуване между дейци 
на STEM-образованието от различни европейски страни (международни 
конференции, уъркшопи, семинари, уебинари) вече трета поредна година 
Scientix участва в организирането на седмица на откривателството (STEM 
Discovery Week) [4]. Това e международна инициатива, която приканва проекти, 
организации и училища в цяла Европа да празнуват кариерното развитие и 
образование в областта на природните науки, технологиите и математиката. 
Основният организатор на инициативата е European Schoolnet, а координатор 
на събитието е Scientix в сътрудничество с финансирания по програма 
Erasmus+ проект SYSTEMIC и инициативата STEM Aliance.  

ИМИ-БАН взе активно участие в разпространението на информация за 
инициативата, във включване на проекта Виртуален училищен кабинет по 
математика [5], на курс за професионално развитие на учители Подготовка 
за състезанието "Математика с компютър" [6-7], както и на самото 
състезание в съответните категории на STEM Discovery Week [8]. 

По-надолу ще се спрем по-подробно на едно събитие в ИМИ-БАН, което 
организирахме специално в чест на STEM Discovery Week 2018. 

2. STEM Discovery Week в европейски мащаб 

Организаторите на STEM Discovery Week 2018 предложиха един 
нестандартен, но успешен модел за популяризиране на подобен род 
инициативи: всеки, желаещ да се включи като партньор (проект, организация 
или училище), трябваше да копира предложен от организаторите HTML код, 
след което да попълни онлайн формуляр за заявка за партньорство, в който да 
посочи линк към страницата от своя сайт, съдържаща обява за инициативата. 
Какви са ползите от такъв подход: 

- създаването на собствена страница в сайта на организацията позволява 
при необходимост тя да бъде преформатирана спрямо визията на сайта-
гостоприемник. По този начин партньорът демонстрира пред посетителите 
на своя сайт активното си участие в инициативата; 

- ангажирането на партньорите за публикуване на информацията на 
сайтовете им позволява бързо разпространението на информацията в 
ширина; 
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- предоставянето на кода от страна на организаторите значително 
облекчава труда на всеки от партньорите по създаване на рекламен код 
за събитието; 

- обръщенията (съдържащи се в предоставения код) към поддържаните от 
основния организатор бази за извличане на текущите данни за 
регистрираните проекти, организации и училища позволяват всяка от така 
създадените страници да съдържа във всеки момент актуална 
информация. 

В резултат общо 21 проекта, свързани с образованието по природни науки, 
технологии и математика, 38 организации и 37 училища се включиха в 
кампанията. Те инициираха провеждането на над 800 дейности в 40 държави с 
над 120 хиляди участници. 

Друг използван канал за разпространение на информация и реклама бяха 
социалните медии. Организираният блог е посетен над 2700 пъти с над 13 хил. 
разглеждания на страници. А хаштагът #STEMDiscoveryWeek е бил използван в 
1500 съобщения в Twitter, достигайки до 3.5 милиона потребители. 

В това издание на STEM Discovery Week за пръв път са проведени 
излъчвания през Facebook и YouTube – 18 дейности са излъчвани на живо, 
предизвиквайки 61 хил. прегледа във Facebook, респ. 1400 в YouTube (записите 
са достъпни в YouTube и впоследствие). 

3. Инициативата Математиката в света около мен – от идеята до 
реализацията 

Един от проблемите за разпространение на резултатите на проекта Scientix 
сред част от учителската аудитория в България е това, че предлаганите ресурси 
при изявено желание могат да бъдат превеждани на кой да е от европейските 
езици, но общият интерфейс на проекта е само на английски. Самите 
метаданни, описващи ресурсите, са също само на езика, избран от подателя на 
ресурса. По тази причина събитията, провеждани в рамките на проекта Scientix, 
остават встрани от потенциално заинтересовани хора (най-вече учители), за 
които текст на английски език в повечето случаи е известно препятствие. 

3.1. Популяризиране в български мащаб 

Като стъпка към създаване на интерес, който да предизвика преодоляване 
на тази първоначална бариера, решихме да създадем сайт основно на 
български език, който да оповестява дейностите на проекта. Другата цел беше 
да създадем платформа за обмяна на информация за събития, свързани с 
образованието по природни науки, технологии и математика, провеждани в 
България. Поводът беше идеята ИМИ-БАН да организира събитие на тема 
Математиката в света около мен в рамките на STEM Discovery Week 2018. 
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Неминуемите въпроси за решаване при създаването на един сайт са – къде 
и как. Изборът на име на един сайт влияе както върху разпознаваемостта му от 
потребителите, така и върху по-лесното му включване в търсещите машини 
(особено в случай, че е подсайт на вече съществуващ). А хостингът му трябва 
да осигурява неговата постоянна достъпност и защита. В съвременните условия 
на предоставяне на услуги от външни доставчици за разполагане на данните 
върху публичен или частен облак със съответните гаранции за поддръжка и 
съответната цена, разбира се, решението къде да бъде изграден сайтът, трябва 
да се вземе след внимателна преценка на плюсовете и минусите във всеки 
вариант. Каква технология да бъде използвана – стандартна платформа или 
собствен код, зависи от задачите, които сайтът ще обслужва.  

 

 

Фиг. 1. Българският сайт за популяризиране на дейностите по проекта SCIENTIX 

Тъй като ИМИ-БАН е контактна точка за България за проекта Scientix, 
решихме да изградим подсайт на институтския сайт – http://scientix.math.bas.bg/. 
По отношение на името е ясно, че така се маркират в него двата главни 
участника: контактната точка и проекта. Що се отнася до хостинга, с избора на 
институтския сървър си осигурихме безплатно пространство, но и поехме 
задължението да се грижим за неговото обслужване (съхранение, 
актуализиране и защита), дейности, които изискват тясна комуникация със 
системния администратор на Института. При избора на платформа за 
изграждане на самия сайт се спряхме на стандартна среда (WordPress), понеже 
основните му функции се свеждат до изграждане на информационни страници, 
новини и галерии върху отзивчив дизайн (responsive design). 
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И така, в началото на април сайтът започна да изпълнява своите функции 
по обявяване на първото събитие Математиката в света около мен (фиг. 1). 
А малко след това се породи и втората категория събития – курсове, семинари 
и уебинари, организирани от проекта Scientix. 

Другият мощен канал за разпространение на информация за различни 
събития по линия на проекта са социалните медии. В частност за България – 
Facebook. За организирането на Математиката в света около мен в началото 
ползвахме вече набраната аудитория на личните страници на основните 
организатори, а впоследствие създадохме собствена страница – 
@Scientix.Bulgaria. 

3.2. Инициативата Математиката в света около мен 

На 5 април ИМИ−БАН отправи предизвикателство към хората с дух на 
млади откриватели на тема Математиката в света около мен като събитие в 
рамките на STEM Discovery Week 2018 (фиг. 2).  

 

 

Фиг. 2. Картата на събитията в рамките на STEM Discovery week 2018, където е 
отбелязано и събитието "Математиката в света около мен" 

 

Участието можеше да бъде индивидуално или отборно, без възрастови 
ограничения, с тематично произведение: снимка, картина, кратък филм, 
презентация, постер, игра, карикатура, комикс, компютърно приложение, 
театрален етюд, стих, есе или друга форма на математически пърформанс. 
Основната идея бе да стимулираме участниците да си отворят очите не само за 
красотата в математиката, но и за математиката в красотата и да открият 
математически закономерности и явления на най-неочаквани места.  
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Получиха се 45 произведения, разнообразието на които надмина 
очакванията на организаторите (фиг. 3). Участниците бяха от училища от 
градовете Варна, Гоце Делчев, Карлово, Разград, София, Смолян, Стара Загора 
и село Селановци, а възрастовият обхват беше от втори до единадесети клас, 
както и 3 участия на възрастни. Жанровото разнообразие беше голямо, но като 
цяло проектите може да се разделят в следните категории: 12 есета; 3 рисунки; 
1 комикс; 6 образователни игри; 7 филма; 3 стихотворения (две от тях 
съдържаха акростих на думата Математика, а в едното имаше кодирана и 
математическа задача); 6 разнообразни и оригинални проекти, свързани с 
използването на GeoGebra или Logo; един сборник със задачи; 6 презентации и 
мини-реферати. Получените проекти могат да бъдат разгледани на 
новоизградения сайт [9].  

 

 

Фиг. 3. Извадки от представените материали,  
показващи разнообразието на идеи сред участниците 

3.3. Математически пърформанс 

На 29 април, неделя, в математическата класна стая на Института по 
математика и информатика се проведе финалният пърформанс, в който 
участваха над 50 ученици и техните учители и родители от различни училища 
от цялата страна.  

В кратък преглед на проектите журито коментира достойнствата на всеки от 
тях и даде препоръки за евентуално развитие на идеите. Голямата награда бе 
връчена на Елисавета Стефанова, учителка в 93. СУ "Владислав Граматик", 
София за проекта Красива математика. 
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В програмата бе предвиден уъркшоп, чиято тематика бе изненада за 
участниците. Всички те, разделени на 6 групи според разположението си в 
залата, получиха за изследване по един обект (фиг. 4).  

 

 

Фиг. 4. Обектите от уъркшопа, които групите анализираха 

Задачата бе да се опише обектът, с акцент върху STEM-знания и 
приложението му. От една страна се откроиха математически знания и се 
оформи изводът, че за описание на формата на всеки материален обект или 
негови елементи, на измеренията му (линейни, квадратни, кубични), в някои 
случаи – и на дизайна, се използват математически знания. От друга страна, 
описанието на материала, от който са изработени и на технологията на 
изработване, бе предизвикателство от гледна точка на материалознанието, 
технологиите и инженерните науки. За кръглото зарче, което осигурява 
еднаква вероятност за числата от 1 до 6, бе направена хипотеза, че в сферата 
е вградено кубче. Представянето на двустранната чаша продължи с обща 
дискусия относно различни варианти за нейното използване. Продължително 
бе обсъждането и на деформираната стъклена бутилка. Много възможности 
за използване на малкия голям напръстник бяха предложени от съответния 
изследователски екип. Моменти от дискусиите и представянето на описанията 
могат да се видят на фиг. 5. 

 

 

Фиг. 5. Моменти от процеса на анализ и представяне 

С удовлетворение ще посочим, че бяха разпознати стиловете, използвани 
за декорация на три от обектите. Направи впечатление умението на 
участниците за работа в екип, включващ и непознати лица, смелостта при 
генериране на идеи. Наблюдавахме как използването на телефона за 
възпроизвеждане на обекта и търсене на информация в интернет се е 
превърнало в трайно умение. Пролича и опитност при представяне на 
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резултатите, за което е голяма заслугата на учителите, използващи в 
практиката си проектна работа. 

Възможността за работа в екип бе последвана от възможността за 
индивидуална изява във викторина. Тук имаше въпроси за обща култура, някои 
бяха с повече от един отговор, а в една от задачите предложеното от ученик 
решение бе с по-интересна идея от общоизвестното. 

"Не сме очаквали, че има и такива задачи!" – бе репликата на ученик, която 
потвърди убеждението ни, че за да разширим общността от почитатели на 
математиката, трябва да разчупим схващането, че тя е суха и скучна наука. Не 
по-малка изненада беше за участниците бе и осигуреното подкрепление във вид 
на торта с математическа закачка – още едно доказателство, че математиката 
може да бъде даже сладка (фиг. 6). 

 

      

Фиг. 6. Кой смята, че математиката е суха и скучна? 

Особена заслуга за успешното провеждане имаха спонсорите на събитието 
Математиката в света около мен – Съюзът на математиците в България, 
издателствата Сиела и Анубис, сп. Математика, Лабораторията по телематика 
и библиотеката на ИМИ (фиг. 7). 

 

       

Фиг. 7. Част от наградите за победителите –  
на принципа "всяко участие е вид победа" 

4. Някои размишления 

Резултатите от проведената инициатива за пореден път вдъхват надежда, 
че децата могат да се запалят за математиката, като бъдат стимулирани да 
откриват разнообразни нейни проявления в реалния живот. Примерът на 
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единия от представените проекти беше особено показателен в тази насока – 
ученикът още от малък е избрал попрището на журналистиката като свой път в 
живота, но искрата, която е запалила учителката му по математика в горния 
курс, ражда красива буря в душата му (негов изказ). В стихотворението си 
"Нашата, моята и вечната математика", младият автор описва пътя си през 
математика, като същевременно вгражда думата математика в акростих и 
задава математически код, решаването на който води до отговор "42", който пък 
препраща към философията на другата негова любов – литературата [10]. За 
да се раждат такива "красиви бури" в душите на учениците обаче огромна роля 
играе фигурата на УЧИТЕЛЯ. 

За жалост все още нямаме достатъчно добър инструментариум за 
измерване на креативността на учителите, свързана с изграждане на 
положително отношение към математиката. Оценяваме ги основно по 
постиженията на учениците им на тестове и състезания. А както личи от 
последни изследвания на резултатите, например от PISA [11], има ясна 
отрицателна корелация между точките, които учениците от дадена страна 
получават на този тест, и интересът им към природните науки. Показателен е 
примерът на Финландия, която през 2006 г. е начело на класацията по точки от 
PISA по природни науки, но на последно място по интерес към тези науки. 

Необходима е много работа, за да стигне до съзнанието на обществото ни, 
че красотата на математиката се състои в красотата на идеите в нея. И 
за да се наслади човек на красотата на математиката, трябва да я гледа не с 
физическите си очи, а с очите на ума си, защото само така могат да се видят 
идеите [12]. А да научим децата да гледат с очите на ума си е дългосрочен 
процес, който изисква огромно търпение и адекватно оценяване… 
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MATHEMATICS IN THE WORLD AROUND ME – AN EVENT IN THE 
FRAMEWORK OF "STEM DISCOVERY WEEK 2018" 

Krassimira Ivanova, Toni Chechlarova, Evgenia Sendova 

Abstract: The article describes the process of preparing and bringing to life of "Mathematics in 
the World around Me" – an event in the frames of the European initiative "STEM Discovery 
Week 2018" for promoting the inquiry based STEM education. The problems faced and the 
challenges overcome during the organization of such an event in a relatively short time by 
means of ICT are being considered. The analysis of the results (the projects received, as well 
as the participants' response to the final mathematical performance) shows that the children 
could get hooked on mathematics if stimulated early enough to see its many-sided expressions 
in real life. 
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РОЛЯТА НА АЛГОРИТМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ 

ЗА IT СЕКТОРА 

Бисерка Йовчева 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 
b.yovcheva@shu.bg 

Abstract. Обучението по информатика и програмиране в българското училище, както 
е известно, е сведено до минимум и обикновено тази част от подготовката на IT – 
специалисти се оставя в ръцете на извънкласни и извънучилищни структури. След 
приемане на новия Закон за предучилищното и училищно образование, това 
задължение изцяло се прехвърли на профилираните и професионалните училища. В 
този контекст, алгоритмичното програмиране е сравнително малка част от 
общата програма за подготовка на специалисти за IT – сектора. 

Настоящият доклад се спира на ролята на алгоритмичното програмиране за 
качеството на подготовката на бъдещите програмисти. Разгледани са основните 
аспекти на влияние на този вид подготовка върху качествата, които развиват 
обучаемите в това направление. Направени са изводи за организацията на 
обучението на бъдещи програмисти. 

Keywords: education, algorithmic programming, programming competitions 

1. Обучението по програмиране в задължителното общо 
образование в българското училище.  

Според новия Закон за предучилищното и училищно образование [1] и  
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план [2], задължително се 
изучават предметите компютърно моделиране и информационни 
технологии, като при профилираното обучение с интензивно изучаване на 
чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, 
„Икономическо развитие“ или „Природни науки“ фигурира и дисциплината 
информатика. 

Предметът компютърно моделиране е предвиден за изучаване в трети и 
четвърти клас, съответно в рамките на 32 и 34 часа. Целите на предмета са 
доста амбициозни и се предвижда, че „В резултат на обучението в начален етап 
ученикът ще може да:  

• Работи с конкретно дигитално устройство и знае основни правила за 
безопасна работа с устройството  

•  Разпознава вида на данните, с които работи, и знае как да запазва и 
изтрива файлове  

https://mon.bg/upload/4183/nrdb4_30.11.2015_ucheben_plan.pdf
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• Изразява идеи чрез моделиране във визуална среда за блоково 
програмиране  

•  Създава анимиран проект с използване на алгоритми с условие и 
повторение  

•  Различава дигитална и реална идентичност и знае основни правила за 
работа в дигитална среда“ [3]. 

Предметът информационни технологии е застъпен най-широко в 
прогимназиалния етап: съответно с по един час седмично в V, VI и VII клас; в I 
гимназиалeн етап: отново с по един час седмично в VIII и IX клас, а в Х клас са 
предвидени 18 учебни часа, което означава, че предметът ще се изучава или 
само един срок, или по половин учебен час седмично. Все пак, общият брой на 
часовете по този предмет изглежда внушително на фона на тотално 
отсъстващия предмет информатика. Предметът информационни технологии 
в прогимназиалния етап има за цел да изгради у обучаемите базови дигитални 
компетентности, които задължително трябва да притежава всеки, за да може 
успешно да се справя в съвременното технологично общество. Този предмет, 
обаче няма отношение към обучението по програмиране. 

Предметът информатика е предвиден за изучаване единствено в 
профилираното обучение, в VIII клас, в рамките на два учебни часа седмично, 
като „В резултат на обучението в първи гимназиален етап ученикът ще може да:  

• Обяснява предмета и ролята на информатиката при моделиране на 
обекти  

• Разграничава и използва различни типове примитивни данни  

• Обяснява и прилага основните етапи при създаване и изпълнение на 
компютърна програма  

• Използва визуално програмиране за създаване на несложни приложни 
софтуерни продукти със съвременен интерфейс на управление  

• Представя аргументирано софтуерно приложение пред публика“ 

Тук отново дори не се споменава за каквото и да е изучаване на алгоритми. 
Обучението по алгоритми и структури от данни до първи гимназиален етап, 
включително, се оставя изцяло за свободна и задължително избираема 
подготовка или в различни извънкласни и извънучилищни форми. Изучаване на 
модул „Структури от данни“ се предвижда едва във втори гимназиален етап на 
профилираната или професионалната подготовка. 

Опитът показва, че за да може един начинаещ програмист да се справя на 
достатъчно добро ниво със сложни структури от данни и алгоритми, е 
необходимо обучение в продължение на 3-4 години и то в рамките на около 120 
часа на година. Спецификата на изграждане на умения за решаване на сложни 
алгоритмични проблеми изискват време не само за обучение, а и за осмисляне 
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на наученото и много сериозна самоподготовка. Това изисква сериозен ресурс 
от учебни материали и добре подготвени учители.  

Предложеният материал се спира предимно на резултати, постигнати при 
обучението на състезатели по програмиране. Независимо от това, обаче, 
авторът има опит и при прилагане на същата организация на обучение при 
подготовката на програмисти в краткосрочни(тримесечни) обучителни курсове 
за възрастни в проектите „Building Whit Codding“ и „Learn from the Masters“, 
реализирани съвместно с „Мусала Софт“. Ефективността при тези проекти 
беше безспорна, защото от групи от по 20 обучаеми, 8-10 от тях започнаха 
успешно работа в Мусала Софт, а почти всички останали също се реализираха 
като програмисти в други фирми. 

2. Обучението по програмиране в извънкласното и 
извънучилищно образование.  

В България има много добре разработена стратегия за извънкласното и 
извънучилищно обучение по програмиране, разработена от Националната 
комисия по информатика към СМБ. Всичко свързао с това обучение, както и най-
важните документи, разработени от тази комисия, са публикувани в сайта за 
националните състезания по информатика за ученици [4]. Основна цел на това 
обучение е подготовката на учениците за участие в националните и 
международни състезания по информатика. За да бъде постигната тя, е 
необходимо учениците да са отлично запознати с основни алгоритми, както и да 
познават и използват различни структури от данни.  

Създадени са учебни програми за извънкласно и извънучилищно обучение 
по програмиране от V до XII клас, като единствено в България са обособени пет 
състезателни възрастови групи. Това дава възможност на обучаемите да 
сравняват възможности си със своите връстници и ги стимулира към все по-
разширено изучаване на предвиденото учебно съдържание. 

През годините се наблюдава тенденция ИТ фирмите да предпочитат да 
наемат на работа кандидати, преминали през този вид обучение, като все по-
често се отчита, че те се реализират като едни от най-добрите 
професионалисти. Прави впечатление, че дори и състезатели със средни 
възможности са далеч по-добри специалисти в сравнение с обучаваните в други 
форми. Тези констатации се дължат на някои много важни качества, които те 
развиват по време на обучението им по алгоритмично програмиране. 
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3. Основни аспекти на влияние на обучението по алгоритмично 
програмиране върху качествата, които развиват обучаемите в това 
направление: 

3.1. Алгоритмичното (състезателно) програмиране изисква 
максимално съсредоточаване при решаване на дадена задача. То 
подготвя обучаемия за моментална реакция при кризисни ситуации 
и изгражда умения за бързо и ефективно решаване на възникналите 
проблеми. 

Към настоящия момент в България се провеждат четири официални 
състезания по информатика. На всяко състезание участниците получават по три 
съвършенно различни по тематика и използвани знания задачи. Всяка задача е 
реален алгоритмичен проблем и той трябва да бъде решен средно за около час 
и половина. При това решението представлява завършен продукт, който 
отговаря точно на предварително зададените спецификации и може да бъде 
тестван от компютърна програма. Последното гарантира справедливостта и 
коректността на оценяването и последващото след това класиране. Този вид 
стресово програмиране наистина изгражда умения за незабавна и ефективна 
реакция във всеки момент. 

При това, тези качества се възпитават още от 11-12 годишна възраст, тъй 
като още тогава започва интензивното участие на децата в състезанията по 
информатика. 

3.2. Обучението в състезателно програмиране създава навици за 
писане предимно на високоефективен код, като се отчита 
ефективност и във време, и в памет. 

Едно от основните изисквания към решенията на състезателните задачи е 
те да са ефективни при използване на памет, както и по време за изпълнение. 
През последните години изискването за ефективен код се налага дори в най-
малката група Е, където участват ученици от 4-5 клас. 

В състезателните задачи могат да се намерят редица примери за рутинни 
процедури в програмирането, които задължително трябва да се реализират 
ефективно. Да разгледаме следната задача: 

„Задача (ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА ЯМБОЛ’ 2001г. ГРУПА 
5-7 КЛАС) Даден е низ съставен от големи и малки латински букви и цифри с 

дължина N(50N255000), в който има повтарящи се знаци. Напишете 
програма, която въвежда низа и определя най-ляво разположените два 
еднакви знака в низа. Казваме че два еднакви знака в низа са разположени най-
ляво, ако в ляво от десния няма други два еднакви знака. Програмата трябва 



166 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

да извежда на екрана две цели числа между 1 и N - позициите в низа, в които 
са намерени най-ляво разположените два еднакви знака.“[5] 

Тази задача задължително изисква линейно решение, защото в противен 
случай няма да получи пълния брой точки заради неспазване на лимита от 
време. 

Друг елементарен пример, при който ясно се вижда необходимостта от 
ефективност е следната задача: 

„Нека е даден масив от дробни числа, които са не повече от 1000 и втори 
масив от дробни числа, които са до 100000 на брой. Да се състави програма, 
която определя колко от числата в първия масив се срещат във втория.“[5] 

И тук, имайки предвид ограниченията на входните данни става ясно, че 
трябва да се организира ефективно търсене, като по-големият масив се сортира 
и в него се реализира двоично търсене. 

Посочените примери са на ниво групи Е и D, т. е. за ученици на възраст до 
7 клас. В по-горните групи задължително се налага използване на сложни 
структури от данни, като интервални и индексни дървета, различни видове 
балансирани дървета – червено-черни, декартови и др. Писането на ефективни 
алгоритмi се превръща по-скоро в навик, отколкото в пожелание за 
професионално изпълнение на задачата. 

3.3. Учениците, обучавани в това направление привикват на строга 
дисциплинираност и самоконтрол, което ги прави едни от най-
надеждните членове на даден IT - колектив. 

Предвид на това, че на конкретно състезание, учениците трябва да се 
справят за кратко време с няколко достатъчно сложни проблеми, се налага да 
те да изградят в себе си качества като дисциплина и самоконтрол. Много е 
трудно, например, да се противопоставиш на желанието да продължиш да 
работиш по конкретната задача в ситуация, когато няма достатъчно време за 
нея и до сега приложеният алгоритъм не дава очакваните резултати. В този 
случай, от тактически съображения, опитният състезател трябва да остави 
временно тази задача и да се състедоточи в друга, която би му донесла по-
голям успех.  

Друга ситуация, в която е необходимо да се прояви дисциплина е времето 
за подготовка, когато, особено на тази възраст, се налага да загърбиш 
множество развлечения и да се съсредоточиш в решаване на задачи или 
запознаване с последни новости в областта на алгоритмите. 
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3.4. Умението да се откриват и отстраняват логически грешки в 
кода е едно от най-впечатляващите следствия от подготовката на 
състезателните програмисти. 

Постоянното изискване за ефективност на създадения код понякога води до 
логически грешки, или несъобразяване с конкретни частни случаи. Отново 
трябва да се отбележи, че намирането и отстраняването им трябва да става по 
възможно най-бързия начин и изисква гъвкава реакция, откриването на 
примерни данни, при които възниква логическата грешка. Понякога откриването 
на грешката изисква второ (по-неефективно решение), писане на генератор за 
тестови примери и сравняване на резултатите от двете решения, което трябва 
да става като успореден процес, докато състезателят работи по следващата 
задача. Това води до необходимостта от допълнителни знания за работата с 
конкретната операционна система и среда за програмиране. 

3.5. Самообучението е важна част от подготовката на 
състезателите и това допринася за развитието на уменията им за 
проучване и изучаване на конкретна проблематика. 

Съвременната информатика е изключително бързо развиваща се наука. 
Непрекъснато се появяват нови, по-ефективни алгоритми и структури от данни, 
които почти веднага започват да се прилагат при решаване на задачи. Има 
много такива примери, но един от най-впечатляващите е появата на задачата 
„Мобилни телефони“ на международната олимпиада по информатика през 2001 
година[6], изискваща решение с двумерно индексно дърво. За първи път Фенуик 
публикува статия за откритата от него структура от данни през 1994 г. [7] и в 
този момент става дума само за едномерни индексни дървета.  

За да бъде един състезател на достатъчно високо ниво, той трябва 
непрекъснато да следи последните постижения в областта на алгоритмите. 
Това не винаги е във възможностите на неговия учител или треньор – има много 
случаи когато, решавайки една или друга задача, ученикът се натъква на 
проблем, чието решение е непознато и за неговия ръководител. 

Тези особености на подготовката на състезатели по програмиране 
изграждат у тях умения за научни изследвания и за нови начини на учене, които 
не се използват в масовото училище. В резултат на това, може да се очаква, че 
ако пред един бивш състезател се постави съвършенно нов изследователски 
проблем, той ще се справи достатъчно прецизно и ефективно с неговото 
разрешаване. 
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3.6. Прецизната и задълбочена подготовка в областта на 
програмирането води и до отлична представа за общата 
организация на работа на съвременните компютърни системи като 
съвкупност от операционна система, различни видове програмни 
интерфейси и потребителския софтуер. 

Както стана дума по-горе, при тестването на своите програми, един 
състезател трябва отлично да познава операционната система, с която работи, 
както и програмните интерфейси, които използва. Това също се налага да се 
усвои в самото начало на обучението по състезателно програмиране, най-
малкото защото се налага решенията да бъдат тествани програмно със 
състезателна система. В много случаи има и изисквания за ограничения по 
памет, което налага състезателят да има много точна представа за 
организацията на паметта и ефективността на използваните структури от данни 
или допълнителни библиотеки. 

Често се налага състезателите да използват различни операционни 
системи. Нещо повече, може да се случи състезателят да работи в една 
операционна система, а тестването да се извършва в друга. Така, проблеми 
като преносимост на кода, се оказват много важни още в самото начало на 
обучението на състезателите – бъдещи програмисти. 

4. Изводи 

• Алгоритмичното програмиране трябва да е важен (водещ) елемент при 
подготовката на бъдещите програмисти. Нещо повече, независимо от езика за 
програмиране, на който обучаемите ще се запознаят с основни алгоритми и 
подходи в програмирането, този вид знания трябва да са базови при 
подготовката на бъдещите професионалисти и всяко едно направление в 
обучението по програмиране да се надгражда над алгоритмичните умения на 
обучаемите.   

• Доказано ефективно е използването на задачи от състезателното 
програмиране при обучение на начинаещи програмисти. Дори да не се цели 
подготовка на състезатели, обучението чрез конкретни задачи, които се 
проверяват с помощта на състезателни системи води до отлични резултати. 

• Обучението за писане на „красив“ и ефективен код трябва да 
предшества каквото и да е обучение по програмиране. 

• Опитът показва, че времето за запознаване с нова технология за 
програмиране на човек, преминал през алгоритмично обучение е многократно 
по-малко от времето, което е необходимо за същото на човек, познаващ бегло 
много различни езици и технологии. 
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• Необходимо е да се обмисли въвеждането на дисциплина по алгоритми 
и структури от данни в общообразователното училище, за да може по-голяма 
част от учениците да се запознаят с особеностите на професията програмист. 
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Резюме: Използването на фризови представяния на знания в обучението има дълга 
история. Статията представя част от изследване за приложение на фреймови 
представяния на знания за нуждите на е-обучението. На базата на предложения 
акумулативен фреймов модел за представяне и акумулиране на знания е създадена 
система от 20 акумулативни фреймови модела за концептуално представяне на 
знания в областта на програмирането.  Предложени за 4 основни типа задачи за  
изучаване на синтаксиса на оператори на езика за програмиране С++.  

Ключови думи: представяне на знания, фреймов модел, акумулативен фреймов 
модел, обучение по програмиране 

1. Въведение 

В процеса на обучение студентите са затрупани от огромно количество 
информация. Осигуряването на задълбочени и трайни знания и умения по 
изучаваните учебни дисциплини  изисква използване на технологии, методи и 
средства за обучение, които улесняват усвояването на учебния материал, 
систематизирането на учебно съдържание, понятия и връзки между тях.  

Известен подход за постигане на трайни и задълбочени знания е използване 
на методи на обучение, базирани на фрейми. Теорията на фреймите отразява 
стереотипната природа на подхода за изучаване на учебно съдържание, 
организация на знанието и решаване на проблеми [5] - процесът на разбиране 
е съпроводен от резюмиране и се съхранява в паметта в структурирана форма. 
Учебният материал, представен от преподавателя чрез фрейми (схеми, 
таблици и др.), е правилно структурирана (обобщена) и подредена информация, 
която обучаваните могат да усвоят по-лесно и бързо в сравнение с 
неструктурирана информация. 

Статията представя част от изследване, посветено на приложение на 
фреймови модели за представяне на знания и процеси в е-обучението. На 
базата на разработен в рамките на изследването иновативен акумулативен 
фреймов модел е създадена система от 20 акумулативни фреймови модела за 
изучаване на синтаксиса на оператори на езика за програмиране С++.  
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2. Фреймови представяния на знания 

Използването на фреймови представяния на знания в обучението има дълга 
история. В традиционното обучение е предложена методика за представяне и 
изучаване на учебния материал, базирана на фрейми [5]. Създадени са 
фреймови структури, подходящи за систематизиране на знания и решаване на 
задачи в редица предметни области – математика, информатика, физика, 
химия, история, английски език и др.  

Фреймовите представяния се използват за моделиране и задълбочено 
разбиране на информация, свързана с основни идеи, ключови теми и понятия. 
Те представят абстрактни идеи и помагат на обучаваните да усвоят учебното 
съдържание по задълбочен и смислен начин, като се съсредоточават върху 
връзките между основните идеи и съществените детайли. Проведени 
изследвания [3] доказват, че рутинното използване на фрейми може да улесни 
обучението по различни предмети и да развие умения за четене, писане и 
мислене. Фреймите са отлично средство за насърчаване на четенето с 
разбиране, включително и за четене на програмен код [2]. Основните задачи, 
които могат да бъдат поставени на обучаваните са две - по прочетен текст да 
запълват шаблони на конкретни фреймови структури, или да съставят текст на 
базата на запълнена фреймова структура. При това, задачите могат да бъдат 
изпълнявани самостоятелно или в група. 

Използването на фрейми при изучаване на езици се базира на идеята за 
езика като система от взаимосвързани елементи на различни нива (фонетично, 
лексикално, граматично) и позволява обучаваните да формират основен речник 
за кратък период от време, специфични комуникативни знания, умения и 
компетентности [6].  

Проведено проучване сред студенти [4] показва, че фреймите са начин за 
представяне на знания, който позволява на обучаваните да получат най-високи 
резултати при изпитни тестове. Това се дължи на факта, че в сравнение с 
концептуалните карти и концептуалните графики например, фреймите 
позволяват групиране и структуриране на информация, фокусиране върху 
понятия, характеристики и отношения, и изискват по-високо ниво на 
концентрация. 

Все по-широкото навлизане на информационните и комуникационни 
технологии в образованието позволява на преподавателите да използват 
иновативни техники за обучение, които подобряват усвояването на учебния 
материал и им дават възможност да обърнат повече внимание на 
индивидуалното развитие на обучаваните и да насочат творческото им 
развитие. Според някои изследователи [6], фреймите са в основата на процеса 
за структуриране на електронните книги и са необходими за самообучение и 
развитие на способността за самостоятелна работа. Използването  на подход 
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за обучение, основан на фрейми, позволява на преподавателя да насочи 
обучаваните към възпроизвеждане, създаване и възприемане на текст, т.е. да 
ги учи да анализират получената информация.  

Фреймите са успешно прилагани и за създаване на материали за адаптивно 
обучение [6]. 

2. Акумулативен фреймов модел 

В рамките на провеждано изследване [1] при решение на проблема за 
концептуално моделиране на задачи за е-обучение е въведен иновативен 
акумулативен фреймов модел (АФМ).  АФМ се използва за представяне на 
относително самостоятелни, логически обособени единици знание, с 
възможности за многократно използване в различни ситуации. АФМ е развитие 
на класическото разбиране за фреймов модел и притежава негови типични 
черти. Освен възможностите за представяне на знания, АФМ включва и 
средства за акумулиране на знания. 

АФМ е именувана структура, която описва някаква стандартна ситуация (или 
обект).  

От структурна гледна точка, АФМ е съставен от ‚слотове‘, които 
съответстват на различни елементи/страни на ситуацията. Всеки слот е с 
уникално име и включва една или повече фасети, представящи знания за 
различни характеристики на съответния ситуационен елемент. Фасетите служат 
за описание както на статично знание (напр. стойност, стойност по 
подразбиране, диапазон), така и на динамично знание, чрез тъй наречените 
„прикачени процедури“ (методи) или „демони“. Важна роля за представяне на 
знанията чрез АФМ играят специален вид методи, наричани „методи за 
попълване“ (fiillers), които дават стойност на слота на фрейма на базата на 
текущия контекст и евристики, специфични за слота. Демоните са специален 
вид процедури, които се стартират автоматично при възникване на определено 
събитие. Стойността на слот е от определен тип данни, който може да бъде 
елементарен или съставен. Структурата на фрейма е динамична, т.е. позволява 
добавяне на нови слотове във всеки момент. 

В теорията се разглеждат фрейми-прототипи, наричани още класове, 
пораждащи фрейми или шаблони, които представят категории ситуации/ обекти 
и фрейми-екземпляри, които представят конкретна ситуация/обект. Фреймите-
екземпляри имат специален слот, наречен екземпляр_от (instance_of). 

 От гледна точка на своя обхват, АФМ включва представяне както на 
локални, така и на глобални знания. Основен елемент на глобалните знания за 
всеки АФМ са такива, които подпомагат извличането/разбирането/извода на 
информацията, представяна чрез фрейма, вкл. специални методи за извод. 
Послeдните управляват процес на съвместяване, който се опитва да присвои 
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стойност на всеки слот на АФМ и частично е контролиран от съответните методи 
на слота за изпълнение и контрол на извличането на знанията (напр. слот за 
диапазон, за попълване и др.). Иновативен елемент на предложения АФМ е 
възможността глобалните знания за разглежданата ситуация/обект да включват 
акумулативни знания, вкл. и средства за акумулиране/натрупване на знания – 
акумулиращи методи. Тези методи управляват процеса на натрупване на 
знания, свързани със разглежданата ситуация/обект, вкл. под формата на 
фрейми-екземпляри, нови АФМ-прототипи и екземпляри, нови релации и др. и 
с помощта на подходящи средства за взаимодействие с подбрани източници на 
акумулативни знания. Важна част от тях са знанията за съответната предметна 
област (ПО), за контекста и аспекта/целта на представянето. Акумулативните 
знания се разпространяват и на локално ниво. 

С цел представяне на знанията в отделни предметни области е въведен и 
изучен модел на система от АФМ (колекция от свързани помежду си фрейми). 
Той включва както локални, така и глобални знания. Към локалните знания се 
отнасят например знания за мрежата от съставящите фрейми и за системите от 
типове, на които принадлежат стойностите на слотовете на участващите АФМ, 
вкл. елементарни и съставни типове данни. 

Глобалните знания включват механизъм за извличане на информация, т.е. 
машина за извод над системата от АФМ, който остойностява слотовете на 
отделни АФМ. Този механизъм може да действа отдолу-нагоре (управляван от 
данни или от събития) или отгоре-надолу (управляван от очаквания). Системите 
от АФМ включват отново акумулативни знания и знания за съответната ПО, за 
контекста и аспекта/целта на представянето (евентуално по-общи от контекста 
и аспекта на всеки отделен АФМ).  

3. Система от акумулативни фреймови модели за обучение по 
програмиране 

На база на предложени модели за концептуално моделиране и представяне 
на знания [1] е създадена система от акумулативни фреймови модели в 
предметна област „Програмиране“ в контекст „Език за програмиране C++” за 
аспект „Изучаване на синтаксиса на езика”.  

Системата се състои от 20 акумулативни фреймови модела за изучаване на 
синтаксиса на следните оператори на езика за програмиране C++ (вж. фиг.1)2: 

• Празен оператор; 

• Оператор за присвояване – прост (=) и съставен (+=, -=, *=, /=, %=); 

• Оператори за въвеждане/извеждане на данни от/към стандартния 
входен/изходен поток (cin >> и cout <<); 

                                                                 
2 На Фигура 1 с цел икономия на място е представена част от системата. 
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• Условен оператор-израз; 

• Оператори за безусловен преход (break, goto и continue);     

• Съставен оператор ({}); 

• Оператори за избор при изпълнение на една или няколко стъпки - 
Условен оператор (if) и оператор за избор на варианти (switch); 

• Оператори за повторение при изпълнение на една или няколко стъпки – 
детерминиран цикъл (for), цикъл с предусловие (while) и цикъл със 
постусловие (do while); 

• Оператор за групиране (функция). 

 

 

Фигура 1. Система от АФМ Оператори в ЕП С++ (синтаксис) 
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Фигура 2. АФМ Условен оператор-израз(синтаксис) 
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Фигура 2 представя един от описаните акумулативни фреймови модели – 
фрейм-прототип за моделиране на знанията за синтаксиса на условен 
оператор-израз в езика за програмиране C++. 

Голяма част от знанията (особено глобалните знания) описани в този АФМ 
са наследени от неговия предшественик (Expression_Statement) от 

системата с АФМ (Programming_Statements) към която той принадлежи.  

На базата на създадената система от АФМ за изучаване на простите и 
съставни оператори в езика за програмиране С++ са създадени набор от 
задачи, разпределени в 4 основни групи: 

• Група 1. Анализ на непознат програмен код с цел откриване на прости и 
съставни оператори в езика С++ и създаване на фрейми-екземпляри на 
базата на фрейми-прототипи на откритите в програмния код прости и 
съставни оператори; 

• Група 2. Откриване на синтактични грешки в програмен код; 

• Група 3. Създаване на синтактично правилeн програмен код на базата 
на попълнен фрейм-екземпляр; 

• Група 4. Модифициране на непознат програмен код чрез използване на 
стойностите на слотове на фрейми-екземпляри. 

Пример 1. Задача от Група 1 

Открийте простите и съставни оператори в програмния код (Фигура 3) и 
създайте екземпляри на фрейми-прототипи.      

int main()  
{ 
 double S,a,b; 
 cout << "Enter width: "; 
 cin >> a; 

cout << "Enter height: "; 
 cin >> b; 
 S = a*b; 
 cout << "S = "; 

cout << S; 
 return 0; 
} 

Фигура 3. Програмен код 

Пример 2. Задача от Група 2 

Като използвате създадения екземпляр на фрейма-прототип за моделиране 
на условен-оператор израз (вж. Фигура 4) проверете дали в изразът  
maximum=(temperature > maximum) : temperature ?maximum; 
има синтактична грешка. 
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Фигура 4. Фрейм-екземпляр на АФМ Условен оператор-израз(синтаксис) 

Пример 3. Задача от Група 3 

Напишете синтактично правилен код за изчисляване на стойността на израз 
като използвате стойностите на слотовете от фрейма-екземпляр от Фигура 5. 

 

Фигура 5. Фрейм-екземпляр на АФМ Прост оператор за присвояване(синтаксис) 

Пример 4. Задача от Група 4 

Модифицирайте програмния код (вж. Фигура 1) на база на стойностите на 
слотовете на фрейма-екземпляр от Фигура 5.  
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Заключение 

Представената статия е част от изследване [1], посветено на приложението 
на фреймовите модели за представяне на знания и процеси в е-обучението и 
техните приложения за създаване на интелигентни софтуерни решения в 
различни области. 

Създадената система от АФМ Оператори в ЕП С++ (синтак-

сис)е част от цялостна система от АФМ, приложима за изучаване на езика за 

програмиране С++. Системата ще бъде доразвита чрез включване и на други 
подсистеми, сред които система от АФМ за изучаване на синтаксиса за 
деклариране на статични и динамични променливи, деклариране на класове, 
алгоритми за обработка на данни, и др.  Създадената система от АФМ ще бъде 
експериментирана в традиционна форма на обучение. Постигнатите от 
обучаваните резултати ще бъдат сравнени с резултатите, постигнати от 
обучаваните без използване на система от АФМ.    

Системата от АФМ може лесно да бъде модифицирана и прилагана за 
изучаване и на други езици за програмиране. 

В ход е проектиране и създаване на системи от АФМ за предметни области, 
свързани с изучаване на физика, английски език, основи на информатиката и 
др.  
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FRAME MODELS IN PROGRAMMING TRAINING 

Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Totkov 

Abstract: The use of frame-based representations in training methods has a long history. The 
paper presents a part of a study on the application of frame-based representations of 
knowledge for the needs of e-learning. On the basis of the proposed accumulative frame model 
for knowledge representation and accumulation, a system of 20 accumulative frame models for 
conceptual knowledge presentation in the field of programming has been developed. Four 
types of tasks for studying C ++ programming language syntax are suggested. 

  



180 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

НОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АЛГОРИТЪМА НА ЕВКЛИД 

Антон Илиев1,2, Николай Кюркчиев1,2 

1 Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 24, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 

Факултет по математика и информатика 
2 София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8, 

Българска академия на науките, 
Институт по математика и информатика 

aii@uni-plovdiv.bg, nkyurk@uni-plovdiv.bg 
 
 

Посвещава се на светлата памет на проф. Петър Бърнев 

Резюме: В тази статия излагаме резултати, свързани с практическата реализация 
на алгоритъма на Евклид в съвременна програмна среда (Visual C# 2017) и 
компютърно-алгебрична система (Wolfram Mathematica). Резултати от числени 
експерименти показват, че изпълнението на алгоритъма протича за по-кратко 
процесорно време, което е една от основните задачи за всеки изчислител, 
професионален програмист и приложен математик. Задачата за търсене на най-
голям общ делител е базова поне за 3 клона на съвременната наука: алгебра, теория 
на числата и дискретна математика. Подобни задачи са от интерес за специалисти 
по паралелни компютърни архитектури и реализиращите се на тях алгоритми. 

Ключови думи: алгоритъм на Евклид, реализация на Кнут, реализация на Шмид, 
реализация на Степанов, по-кратко процесорно време. 

1. Увод 

В много източници това е алгоритъмът, определян като най-стария, останал 
актуален и към днешна дата [1-16], [18-28]. Кнут [19] го определя като „дядото 
на всички алгоритми“. 

Основен принос в тази област представлява забележителната книга на Кнут 
[19]. След нея са правени опити от специалисти по алгоритми за подобрение на 
изчислителните характеристики на представения от Кнут алгоритъм – сред тях 
ще отбележим реализациите на Шмид [24] и Степанов [26]. Наличието на 
подобни опити прикова нашето внимание към търсене на по-ефективна от 
изчислителна гледна точка реализация, в която да направим опит да 
минимизираме сравненията и присвояванията, които се правят във всички 
познати в литературата реализации на тази 2300 годишна задача. 

Алгоритмичните реализации работят за a>0 и b>0. Най-разпространената 
такава принадлежи на Кнут [19]: 
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long a, b, ob, gcd; //a = 420748418; b = 9659595; 

while (b > 0) { ob = b; b = a % b; a = ob; } 

gcd = a; 

 

Със следващата реализация се запознахме от Шмид [24]: 

long a, b, gcd; //a = 420748418; b = 9659595; 

while (a > 0 && b > 0) if (a > b) a %= b; else b %= a; 

gcd = a + b; 

 

Третата разпространена реализация е на Степанов [26]: 

long a, b, gcd; //a = 420748418; b = 9659595; 

while (true) { if (b < 1) { gcd = a; break; } 

a %= b; if (a < 1) { gcd = b; break; } b %= a; } 

 

В статия [9] предлагаме собствена реализация на алгоритъма на Евклид: 

long a, b, gcd; 

//a = 420748418; b = 9659595; 

if (a > b) do { a %= b; if (a < 1) { gcd = b; break; } 

b %= a; if (b < 1) { gcd = a; break; } } while (true); 

else do { b %= a; if (b < 1) { gcd = a; break; } 

a %= b; if (a < 1) { gcd = b; break; } } while (true); 

 

 

Нашата реализация е в стила на алгоритмичния подход „разделяй и владей“. 

 

Рекурсивната реализация на алгоритъма на Кнут [19] е: 

static long Euclid(long a, long b) 

{ if (b < 1) return a; long r = a % b; 

return Euclid(b, r); } 

 

Нашата рекурсивна реализация за алгоритъма на Евклид придобива вида [10]: 

static long Euclid(long a, long b) 

{ long r = a % b; if (r < 1) return b; 

long u = b % r; if (u < 1) return r; 

return Euclid(r, u); } 
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И двете рекурсивни реализации се извикват с: 

if (a > b) gcd = Euclid(a, b); else gcd = Euclid(b, a); 

 

Компютърните експерименти са извършени на компютърна система със 
следните характеристики - Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU 2.60GHz, 2592 Mhz, 
4 Core(s), 8 Logical Processor(s), RAM 16 GB, Microsoft Windows 10 Enterprise x64 
в програмна среда (вж. Фиг. 1). 

 

 

Фигура 1. Visual C# 2017 

2. Компютърни експерименти 

Използвайки CAS Mathematica търсим апроксимация на данните за 
процесорното време за изпълнение, където първата координата на всяка точка 
е N, а втората координата е средното процесорно време в секунди. 

В първия случай се изпълнява цикъл за i = 1 до N, a = i, b = N + 2 - i, във 
втория случай – цикъл от i = 1 до N, b = i, a = N + 2 - i. 

Изчисляваме времето, получено от двете реализации на алгоритъма на 
Евклид (на Кнут и на Илиев–Кюркчиев) и средното процесорно време за всяка 
от тях. 

Читателят може да се убеди в изчислителните предимства на новия подход 
спрямо реализацията на Кнут в двата варианта – итеративния и особено 
рекурсивния. (вж. съответно Фиг. 3 и 2) 

 



XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 183 

 

 

Фигура 2. Реализация на рекурсивния алгоритъм на Кнут (1 – червен цвят) и 
реализация на рекурсивния вариант на подхода на Илиев-Кюркчиев (2 – зелен цвят) 

[15] 

 

 

Фигура 3. Реализация на итеративния алгоритъм на Кнут (1 – червен цвят) и 
реализация на итеративния вариант на подхода на Илиев-Кюркчиев (2 – зелен цвят) 

[15] 
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Заключение 

Съществуват различни подходи за решаване на задачата за реализиране 
на Евклидовия алгоритъм. В статията споменаваме за програмно описание, 
което цели минимизиране на броя присвоявания и броя сравнения. 
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NEW REALIZATION OF THE EUCLIDEAN ALGORITHM 

Anton Iliev and Nikolay Kyurkchiev 

To the bright memory of Prof. Peter Barnev 

Abstract. In this paper we will expose results connected to the practical realization of Euclidean 
algorithm in contemporary programming environment (Visual C# 2017) and CAS Wolfram 
Mathematica. Results of numerical experiments show that algorithm conducting take shorter 
CPU Time which is one of basic tasks for everyone who is involved in calculations, professional 
programmer and specialist in applied mathematics. The task of searching greatest common 
divisor is basic at least for 3 branches of nowadays science: Algebra, Number theory and 
Discrete Mathematics. Similar tasks are of interest to specialists in parallel computer 
architectures and realized on them algorithms. 

Keywords: Euclidean algorithm, Knuth’s realization, Schmidt realization, Stepanov realization, 
shorter CPU Time. 
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АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИИ В ТЕКСТ 

Тодор Новаков, Иван Койчев 

Факултет по Математика и Информатика, 
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 

todor.novakov3@gmail.com, koychev@fmi.uni-sofia.bg 

Резюме: С бързото развитие на информационните технологии и разширяването на 
Интернет, потребителите на социалните мрежи и блоговете генерират огромно 
количество текст, наситен с емоции. Автоматичното разпознаване на емоциите в 
текста е от интерес както на социалните науки, така и за приложенията за 
откриване на отношението към даден продукт. Тази статия представя и изследва 
методите за машинното обучение, използвани за разпознаване на емоциите в 
текста. Направено е сравнително изследване на ефективността им за решаване на 
тази задача. Представени са и резултатите от измерване на връзките 
(корелациите) между основните типове емоции в текста. 

Ключови думи: машинно самообучение, многоетикетна класификация, класификация 
на емоции 

1. Увод 

Анализът на мнения и емоции (Opinion Mining and Sentiment Analysis) са  
научни области, чиято цел е да извлече знание за отношението на субект към 
тема, продукт, събитие или др. С помощта на алгоритми за машинно 
самообучение (Machine Learning), подходи за обработка на естествен език 
(Natural Language Processing), откриване на знания в текст (Text Mining), 
статистически методи и др. се открива, анализира и оценява емоционалната 
наситеност в обекта на изследването - текст, видео или звук. Съществува 
информация за изследвания в тази област още от началото на текущия век. 
Настоящата разработка се фокусира върху класификация на емоционално 
зареден текст в гама от 11 основни емоции. 

Основните видове класификации при анализирането на текст са: двоична 
(binary classification), многокласова (multi-class classification) и многоетикетна 
(multi-label classification). При двоичната класификация, даден текст се определя 
само като положителен или отрицателен. При многокласовата класификация 
текстът се класифицира в точно един клас измежду много класове (повече от 
два). Пример за такава класификация е когато текст се определя като 
положителен, отрицателен или неутрален. За разликата от предходните две, 
при многоетикетната класификация – текстът се класифицира едновременно в 
повече от един клас т.е. в него се откриват емоции като оптимизъм, наслада, 
щастие и др.  
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Многоетикетна класификация се характеризира като обобщение на 
многокласовата класификация - всеки пример може да притежава повече от 
един етикет. Два са основните метода за решаването на такава задача-  
трансформация на задачата до няколко задачи от другите два вида и 
използване на адаптирани алгоритми. 

Трансформирането на многоетикетна задача се свежда до решаването на 
известен брой едноетикетни задачи т.е. двоични класификационни задачи или 
няколко многокласови. Най-често използваните методи са двоична проверка 
(Binary Relevance), верига от класификатори (Classifier Chains) и метода на 
всички подмножества от етикети (Label Powerset). За разлика от предходния 
подход - адаптираните алгоритми решават многоетикетна задача без да я 
разделят на множество от подзадачи. Примери за често използвани  алгоритми 
от този тип са подобренията на метода на най-близкия съсед (k-Nearest 
Neighbour (kNN)) [1]. 

2. Предишни изследвания 

2.1. Класификация на текст според емоциите 

В последното десетилетие анализът на чувства в текст е обект на редица 
изследвания. Aman and Szpakowicz [2] провеждат изследване върху 
класификация на блог постове като ги класифицира като емоционални или не. 
Анализират резултатите от Наивен Бейсов класификатор (Naive Bayes) и метод 
на опорните вектори (Support Vector Machines (SVM)). Alm et al. [3]  разширява 
задачата до многокласова, като класифицира текст като положителен, 
отрицателен и неутрален. Подобно проучване осъществява Yang et al. [4] -  
използват се четири класа - “happy“ (щастлив),  “joy” (радост),  “sad” (тъжен) и 
“angry” (ядосан). Сравнява се ефективността на метода на опорните вектори със 
статистическия метод на условни случайни полета (Conditional Random Field 
(CRF)). S. Mohammad and F. Bravo-Marquez [5] в своя труд за многокласова 
класификация на емоции освен сравнителния анализ на алгоритмите, те правят 
такъв и върху избора на атрибути. 

Подходът, който се разглежда в настоящият текст, представя както  
основните методи за решаване на многоетикетна задача, така и сравнителен 
анализ на използваните алгоритми за класификация. 

S. M. Liu, J.Chen [6] фокусират своето изследване върху ефективността на 
доста голям набор от алгоритми и използването на различни метрики за тяхното 
оценяване. За разлика от предходните експерименти този се извършва върху 
многоетикетна класификация на емоции. 
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Интересен експеримент, но в областта на музиката, се провежда от 
следните автори Trohidis, Тsoumakas, Kalliris,Vlahavas [7]. При него се 
разглеждат основните методи и алгоритми за решаване на такъв тип задача. 

Крайчев и Койчев [10] предлагат метод за автоматична класификация на 
българските прилагателни имена в пространство от предварително избрани 
емоционални оси като: любов – омраза, щедрост – алчност, добрина – злина и 
др. В основата на изследването стоят данните за честотата на срещане на 
думите в документи от индекса на машина за търсене bing. Резултатите от 
изследването отразяват съвременното използване на българския език в 
глобалната мрежа. 

2.2. Подходи за решаване на многоетикетна класификация 

Известни са два основни подхода за многоетикетна класификация - 
трансформация на задачата и използване на адаптирани алгоритми. 
Трансформацията на многоетикетна класификационна задача се свежда до 
решаването на няколко многокласови или двукласови задачи. Най-известният 
метод, който се използва е двоична проверка (Binary Relevance). При него се 
обучава по един двоичен класификатор за всеки етикет, който определя дали 
стойността на този етикет е положителна или отрицателна. Методът се 
характеризира като теоретично прост и интуитивен. Като недостатък на този 
подход може да се посочи загубата на корелацията между отделните етикети 
[8]. Съществуват и подобрения на този метод, които запазват зависимостта 
между отделните класове. 

Друг често използван метод е верига от класификатори (Classifier Chains) - 
комбинира ефикасността на двоична проверка (Binary Relevance), като запазва 
зависимостта между отделните класове. Обучават се N на брой класификатори, 
които са свързани в последователност в пространството от атрибути. Като 
пространството от атрибутите, което се подава на класификатор i+1, е 
разширено с двоичната стойност, която е пресметната от класификатор i за 
конкретен етикет [8]. Като недостатък на този метод може да се посочи, че 
подредбата на етикетите може да доведе до намаляване на точността на 
предсказване. 

Методът на всички подмножества от етикети (Label Powerset) трансформира 
задачата до многокласова класификация като един класификатор се обучава за 
всяка уникална комбинация от етикети, извлечени от данните за обучение. Така 
всяка комбинация се третира като един атомарен клас. Въпреки че методът на 
всички подмножества от етикети запазва корелацията между отделните 
класове, той се характеризира с голяма изчислителна сложност в най-лошия  
случай, както и с прекомерно нагаждане (overfitting) към данните за обучение, 
защото различните комбинации от етикети се генерират единствено на базата 
на тях. 
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Адаптираните алгоритми са друг основен метод за решаване на 
многоетикетна класификация. Използват се алгоритми, които директно решават 
тази задача без да я трансформират. Най-често се използват  подобрения на 
метода за най-близкия съсед (kNN): MLkNN [1] и BRkNN [9]. MLkNN разширява 
kNN като за всеки пример, след определяне на множеството от негови съседи, 
се избира класа с най-голямата постериорна вероятност (Maximum A Posteriori 
(MAP)), въз основа на етикетите на неговите съседи. 

Алгоритъмът BRkNN комбинира силните страна на kNN и метода двоична 
проверка (Binary Relevance) с подобрена изчислителна сложност. Независимите 
предсказвания се осъществяват за всеки етикет от множеството на най-
близките съседи [9]. 

3. Експеримент и резултати 

Цел на проведените експерименти е да се изследва приложимостта на 
алгоритмите за машинно самообучение за учене на многоетикетни 
класификатори на емоционално зареден текст. Също така цели се и изследване 
на връзките (корелациите) между различните емоции с идеята, че те могат да 
доведат до подобряване на точността на класификация.  

3.1. Данни 

За целта на текущия експеримент са използвани данни от състезанието 
SemEval-2018 Task, Affect in Tweets, Task E-c: Detecting Emotions. Данните 
представляват мнения, които са събрани от една от големите социални мрежи 
в уеб - Twitter. Всяко мнение е анотирано със следните етикети: “anger” (гняв), 
“anticipation” (очакване), “disgust” (отвращение), “fear” (страх), “joy” (радост), 
“love” (любов), “optimism” (оптимизъм), “pessimism” (песимизъм), “sadness” 
(тъга),  “surprise” (изненада) и “trust” (доверие). Съществува и още един етикет, 
който не е определен явно - “neutral or no emotion” (неутрален или 
неемоционален). Етикети представляват основните осем емоции, дефинирани 
от R. Plutchik (1980), като са добавени и често срещаните в социалните мрежи: 
“love”  (любов), “optimism” (оптимизъм), and “pessimism” (песимизъм). 

3.2. Предварителна обработка на данни 

Извършена е предварителна обработка на текста като са премахнати 
пунктуацията, стоп думите, както и цитираните потребителски имена от Twitter. 
Също така текстът е изчистен и от малки картинки, които се вмъкват в текст. 
Хаштаговете представляват думи или последователност от думи, които 
започват със символа “#”. В настоящия текст те са запазени, като единствено е 
премахнат предхождащия ги символ. 
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3.3. Избор на атрибути 

Ключова роля в машинното самообучение е правилният избор на атрибути 
за обучение на класификатора. Най-честият подход при обработка на текст е 
представянето му като множество от думи (Bag of Words). Такъв тип 
представяне има недостатък - губи се важна семантична и синтактична 
информация за текста. За да се запази контекста в мненията се прибягва до 
използването на n-грами, последователности от n на брой символа. В 
настоящия експеримент се използват различни по дефиниция n-грами. 

N-грама ще наричаме последователност от n на брой символа в реда, в 
който се срещат в текста. Аналогично на предходното, n-думи представлява 
последователност от n на брой думи. Ще дефинираме и n-грами в думата, които 
са еквивалентни на n-грамите, но последователността от символите е в 
границата на дадена дума. 

Всяка „n-грама“, „n-дума“, „n-грама в думата“ се разглежда като отделен 
атрибут. За определяне стойностите на тези атрибути се използва мярката TF-
IDF, която е широко използвана в Извличането на информация. Тази оценка 
представлява числова стойност, която относително определя колко често 
дадена n-грама/дума/грама в думата се среща в текст. 

3.4. Метрики за оценяване 

За оценяване на модела са използвани основните метрики в машинното 
самообучение – прецизност (precision), възвращаемост (recall) и мярката F-
measure, която е претеглено хармонично средно на предходните две. При 
многокласова и многоетикна класификации метриката F1 се разглежда в два 
варианта - micro-F1 и macro-F1. Micro-F1 оценява класификатора като събира 
броя на правилно положително класифицираните примери (true positives), 
грешно положително класифицираните примери (true negatives), правилно 
отрицателно класифицираните примери (false positives) и грешно отрицателно 
класифицираните примери (false negatives) за всяка една класификация. Така 
обобщени метрики се използват за изчисляване на прецизност, възвращаемост 
и F1 за цялата задача. Macro-F1 събира пресметнатите метрики прецизност и 
възвращаемост за всеки клас или етикет и намира тяхното средно аритметично. 
Предпочитана е оценката micro-F1, тъй като взима предвид неравномерното 
разпределение на класовете или етикетите. 

3.5. Оптимизация на параметрите 

За целта на настоящия експеримент ще се фокусираме конкретно върху 
оптимизация на оценката micro-F1. При избора на атрибути се експериментира 
с различна дължина на n-грамите/думите/грами в думите. При метода за 
трансформация на задачата се използват различни алгоритми за 
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класификация, а при адаптираните алгоритми се задават различни стойности 
за параметър за брой най-близки съседи. 

3.6. Трансформация на задачата 

При експеримента за трансформация на задачата са използвани следните 
алгоритми за машинното самообучение от тип учене с учител (supervised 
learning) - Наивен Бейсов класификатор (Naive Bayes classifier), логистична 
регресия (Logistic regression) и метод на опорните вектор (SVM).  Използван е 
варианта на полиноминалния Наивния Бейсов класификатор, който е подходящ 
за дискретно множество от атрибути. 

 

Метод Кл. алго-
ритъм 

Бр. думи в 
n-грама 

Precisiоn Recall micro-F1 

Binary 
Relevance 

Multinomial 
NB 

[1, 4] 0.466 0.483 0.474 

Classifier 
Chains 

SVM [1, 1] 0.550 0.470 0.507 

Label 
Powerset 

SVM [1, 1] 0.493 0.497 0.495 

Таблица 1 Трансформация на задачата. N-грама от думи. 

На таблица 1 са представени резултати от експеримента, сравнени при 
избор на параметъра за n-грама, съответстващ на n-дума. Най-висока 
прецизност и micro-F1 се постига при метода верига от класификатори (Classifier 
Chains), а възвращаемост при метода на всички подмножества от етикети (Label 
Powerset). При по-горе посочените методи параметърът за дължина на n-дума 
е оптимизиран до дължина 1 т.е. методите работят най-добре с цели думи. 

 

Метод Кл. алго-
ритъм 

Бр. символи 
в n-грама 

Precisiоn Recall micro-F1 

Binary 
Relevance 

Multinomial 
NB 

[2, 7] 0.542 0.480 0.509 

Classifier 
Chains 

SVM [2, 3] 0.537 0.451 0.490 

Label 
Powerset 

SVM [3, 5] 0.500 0.480 0.490 

Таблица 2 Трансформация на задачата. N-грама от символи. 

На таблица 2 при избора на n-грама от поредица от символи най-добри 
резултати по всички метрики се постигат от метода двоична проверка (Binary 
Relevance). Дължината на n-грамата е в интервала [2, 7]. 
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Метод Кл.  алго-
ритъм 

Бр. символи в n-
грама в грани- 
цата на дума  

Precisiоn Recall micro-F1 

Binary 
Relevance 

Multinomial 
NB 

[2, 7] 0.527 0.513 0.520 

Classifier 
Chains 

SVM [2, 7] 0.570 0.488 0.526 

Label 
Powerset 

SVM [2, 6] 0.505 0.498 0.502 

Таблица 3 Трансформация на задачата. N-грама от символи в думата. 

С n-грама от символи в границата на думата (таблица 3) най-висока 
прецизност и micro-F1 постига метода верига от класификатори (Classifier 
Chains), а при оценката за възвращаемост – двоична проверка (Binary 
Relevance). При тази оптимизация на параметрите, двата най-добре 
представили се метода използват n-грами с дължина [2, 7]. 

При оптимизирането на класификаторите методът на опорните вектори 
(SVM) дава най-добри резултати при метода на всички подмножества от етикети  
(Label Powerset) и верига от класификатори  (Classifier Chains), a за двоична 
проверка (Binary Relevance) класификаторът с най-високи резултати е Наивен 
Бейсов класификатор  (Multinominal Naive Bayes). 

3.7. Адаптирани алгоритми 

При използването на адаптираните алгоритми, които са разширения на 
метода на най-близкия съсед, се използва и оптимизация на параметъра за 
брой на най-близки съседи в интервала [1, 15]. 

 
Метод k  най-близки 

съседи 
Бр. думи 
в n-грама 

Precisiоn Recall micro-F1 

MLkNN 7 [1, 4] 0.553 0.385 0.454 
BRkNN 14 [1, 1] 0.611 0.382 0.470 

Таблица 4 Адаптирани алгоритми. N-грама от думи. 

 
Метод k най-близки 

съседи 
Бр. символи в 
n-грама 

Precisiоn Recall micro-F1 

MLkNN 8 [3, 6] 0.594 0.396 0.475 
BRkNN 14 [2, 3] 0.599 0.354 0.445 

Таблица 5 Адаптирани алгоритми. N-грама от символи. 

От постигнатите резултати, представени на таблица 4 и таблица 5 
алгоритъмът BRkNN постига по-добри резултати за прецизност и micro-F1 при 
n-думи, както и по-добра възвращаемост и micro-F1 при n-грами, които са 
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поредица от символи. Но най-добри резултати се постига от MLkNN при n-грама 
в границата на дума (таблица 6). При избора на параметъра за дължина на n-
грамите, когато са поредица от символи в и извън границата на думата, 
резултатите са подобни. 

При оптимизацията на параметъра за брой най-близки съседи - отчетливо 
се забелязва, че MLkNN работи с по-малък брой съседи, за разлика от BRkNN. 

 
Метод k най-близки 

съседи 
Бр. символи в n-грама 
в границата на дума  

Precisiоn Recall micro-F1 

MLkNN 5 [2, 6] 0.612 0.395 0.480 
BRkNN 14 [2, 3] 0.584 0.363 0.447 

Таблица 6 Адаптирани алгоритми.  N-грама от символи в дума. 

След анализиране и обобщение на данните от експеримента - методите за 
трансформация на задачата дават по-добра оценка micro-F1 в сравнение с 
адаптираните алгоритми, както и по-висока възвращаемост. Но вторите от своя 
страна постигат сравнително по-висока оценка за прецизност спрямо методите 
за трансформация на задачата. 

Категорично при избор на атрибути и тяхното оптимизиране най-добри 
резултати се постига при n-грама, която представлява последователност от 
символи в границите на думата. Доближават се и резултатите като дължина на 
n-грамите в интервала [2,7]. 

При трансформацията на задачата - и трите метода постигат сходни 
резултати като най-висока оценка micro-F1 се постига от метода верига от 
класификатори (Classifier Chains), като разликата с метода двоична проверка 
(Binary Relevance) е изключително малка. Отново методът верига от 
класификатори (Classifier Chains) постига най-висока прецизност, а методът 
двоична проверка (Binary Relevance) е с най-висока оценка за възвращаемост. 

При адаптираните алгоритми MLkNN постига най-високи резултати в 
сравнение с BRkNN по всички метрики. Оптимизирането на параметри и 
времето за обучение на MLkNN  е сравнително доста по-голямо в сравнение с 
BRkNN. 

3.8. Корелации между емоции 

Възможно подобрение при многоетикетна класификация на емоции е 
използването на знания от предметната област. Такива данни представляват 
корелационните коефициенти на самите емоции. На фиг.1 са представени 
извадковите корелационни коефициенти на Пиърсън в данните. 

Отчетливо се виждат положително корелиращите емоции “anger” (гняв) и 
“disgust” (отвращение), “joy” (радост) и “optimism” (оптимизъм), както и емоции, 
които корелират с отрицателен коефициент - “joy” (радост) и “anger” (гняв), “joy” 
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(радост) и “disgust” (отвращение). Това означава, че съществува зависимост 
между всяка двойка емоции. Съществува зависимост и между множества от 
положителни емоции като „joy“ (радост), „love“ (любов) и „optimism“ (оптимизъм) 
и отрицателните такива: „anger“ (гняв), „fear“ (страх) и „disgust“ (отвращение). 

Фиг. 1 Корелация между емоции в данните за обучение 

Тези знания може да се използват както за оптимизиране на избора на 
класификатори, така и за повишаване точността на предсказване. 

Заключение 

След направения експеримент и анализирането на резултатите при 
използването на основните методи за многоетикетната класификация на 
емоции се наблюдават близки резултати при двете основни групи от методи за 
решаване на такъв тип задача. Също така класическият и теоретично простият 
метод двоична проверка (Binary Relevance) дават относително високи оценки и 
по трите метрики, с които са оценени - прецизност, възвращаемост и micro-F1. 

Интерес за бъдещи изследвания представляват корелациите между 
различните емоции и тяхното използване за по-точната класификация на 
емоциите в текста. 
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AUTOMATIC RECOGNITION OF EMOTIONS IN TEXT 

Todor Novakov, Ivan Koychev 

Abstract: With the rapid development of information technology and the expansion of the 
Internet, social network users and bloggers generate a huge amount of emotionally rich text. 
The automatic classification of emotions in the text is an area of interest to both social sciences 
and applications, such as the discovery of attitudes towards a given product. This paper 
presents and explores the machine learning methods used to classify emotions in the text. A 
comparative study of the effectiveness of the classification of the main methods of solving this 
task has been made. It also presents results from a study of correlations between the main 
types of emotions in the text. 

Keywords: Machine learning, Multi-label classification, Emotion classification 
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Abstract: In this paper, we present our attempt to investigate student’s attitude towards a 
technology-enhanced learning. We are interested in exploring how learners react to changes 
in training methodology due to the transition to e-learning. This investigation employs survey 
research to assess the extent to which students are ready for changes in the training 
methodology regarding e-forms. Data have been collected over 200 students across different 
bachelor programs at New Bulgarian University in both full-time and distance forms of studies. 
The analysis is based on our experience in delivering courses via Moodle for both distance and 
full-time education. Our results concerning the students’ readiness for e-learning are presented 
in this paper. 

Key words: e learning, higher education 

Introduction 

The development of ICT and the use of Internet made considerable changes in 
education possible. More and more traditional learning tasks are delivered online thus 
permitting to create more engaging and student-centered learning environments [1, 
2]. Learning management systems are trying to offer new tools to facilitate instructors’ 
work. In Bulgaria almost all universities implement some web-based content delivery 
system (mainly Moodle and Blackboard) to support both distance and regular 
education. 

At New Bulgarian University both the full-time and distance forms of education 
are enhanced by e-learning. Though e-learning mainly relates to distance education 
it also influences face-to-face teaching. The Moodle NBU platform provides access to 
e-learning content for each course and supports active communications among 
instructors and students in both forms of study. The shift from traditional classroom to 
virtual platform may represent a challenge for instructors and learners. Instructors 
have to take into account potential advantages and drawbacks concerning their 
design solutions and this represents a major pedagogical change. Meanwhile learners 
can lead their learning activities, participate in discussions, and explore topics of 
interest, i.e. a student-centered learning is achieved. Students have the flexibility to 
learn “anytime and anywhere”. They can choose the way of their learning. 

The purpose of this study is to investigate students’ attitude towards a technology-
enhanced learning. More precisely, we are interested in exploring how learners react 
to the changes in training methodology due to the transition to e-learning. There are 
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many similar investigations abroad especially in developing countries [3, 4, 5, 6]. 
Bulgarian Universities also carry out similar researches [7, 8]. 

This investigation employs survey research to assess the extent to which students 
are ready for changes in the training methodology regarding e-forms. The analysis is 
based on our experience in delivering courses via Moodle for both distance and full-
time education. In order to enhance understanding of pedagogical processes we 
developed a proper questionnaire to give the measure of student’s readiness for e-
learning. Data have been collected over 200 students across different bachelor 
programs at New Bulgarian University in both full-time and distance forms of studies. 
Our results concerning the students’ attitude to e-learning are presented in this paper. 

Questionnaire for the survey study 

The survey comprises three categories of questions concerning: 

• demographic information for the participants; 

• students’ attitude to the e-learning at NBU; 

• students’ sense of teachers’ presence and immediacy. 

It consists of 12 questions that aim to determine: 

• the preferences to the type of training materials; 

• the usefulness of the technology enhanced training; 

• the influence of instructor’s presence and immediacy in e-learning 
classes. 

Method of study 

Participants in the study responded to questions concerning their sense of e- 
learning. We surveyed two groups of students enrolled in bachelor programs within a 
two-month period during the 2017 academic year. The first group comprised 56 
students in economics, business administration and tourism in the form of distance 
learning. The second group involved 166 learners in computer science programs in 
the form of full-time education. 

The study is not representative but the achieved sample in distance students is 
very similar to a random probability sample. As it concerns full-time students, the 
sample is much close to a clustered one. Therefore, we can consider data with a high 
degree of validity. The gender distribution of the respondents is 66% male to 34% 
female. Students use the same registration system, LMS Moodle, and have access 
to the same basic student services. 

Table 1 summarizes respondents’ demographic data. There were 75 females, 149 
males, and one unreported. Approximately 118 of the 225 respondents were between 
the ages 18 and 24 years, 52 were between the ages 25 and 29 years, 30 were 
between ages 30 and 34 years, 17 were between ages 35 and 44 years and eight 
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were above 44 years old. 127 of the respondents had full-time job employment status, 
21 had temporary employment, 7 had part-time job, 53 were students, 2 housewives, 
12 did not work and actively looked for a job, 3 with other job employment status.  

 

Table 1: Demographic data 

 Frequency Percent 

Gender:   

Male 149 66,22 

Female 75 33,33 

Missing 1 0,44 

Age   

18 – 24  118 52,44 

25 – 29 52 23,11 

30 – 34 30 13,33 

35 – 44 17 7,56 

over 44 8 3,56 

missing 0 0,00 

Employment status   

Full- time job 127 56,44 

Temporary employment 21 9,33 

Part- time job 7 3,11 

Student 53 23,56 

Housewife 2 0,89 

Does not work and does 
not look for a job 

0 0,00 

Does not work, actively 
looks for a job 

12 5,33 

Other 3 1,33 

Results 

The investigation concerning the preferences to the type of training materials is 
based on the answers of the following question: “What type of educational materials 
do you prefer: a printed book; e-book on CD; e-book on the Internet; other?” As 
expected, the results show (see Fig.1), that students prefer e-books on the Internet 
(78%). Those who prefer paper books are twice less - 25%. There is a difference 
between men’s and women’s responses. In women’s ones, both preferences to the 
type of training materials - e-books on the Internet versus paper books - are almost 
flat. 
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Fig.1 Students’ preferences to the training materials 

The difference between the responses of the two main groups is particularly 
notable (see Fig.2). Distance learning students prefer printed books! Naturally, 
students in computer science perform better in virtual environments and choose e-
books. Students in economics, business administration and tourism at distance 
learning originally used training materials broadcast on the radio or sent by mail and 
for these reasons they cannot overcome inertia. In addition, these students are older 
than full-time students. It appears that e-learning is suitable both for distance and full-
time education. However due to conservative attitudes and way of thinking e- learning 
is more difficult to apply for distance courses. 

 
Fig.2 The difference between the responses of the two main groups 

The results confirmed one more speculation - students (and young people in 
general) are reading less and learn better through visual and applied methods (see 
Fig.3). Gender differences are not observed. We notice that learning by examples or 
exercising is preferred by 45% of the students in computer sciences against 9% of 
the students in economics. This phenomenon could be explained with the fact that 
informatics is an applied science. However, our findings show that about 5% of the 
learners prefer discussions.  
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Fig.3 Students’ preferences to the way of learning 

The survey shows (see Table 1) that most of the students – about 70% - work. 
That is why the benefits of e-learning namely to choose the right moment for self-
training, discussions, teachers’ visibility and immediacy are crucial (see Fig.4). 

 
Fig.4 The benefits of e-learning 

Many investigations indicate the need and benefits of teamwork. Nevertheless, 
the survey results illustrate that students do not have this attitude. We expected that 
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the students majoring computer science should have the attitude to teamwork but only 
2% of them consider the importance of this skill compared to distance students (12%). 

It is not clearly outlined what extra classes are needed by the students (see Fig.5). 
This result may be associated with the education efficiency and the individual 
differences among learners as well. 

 
Fig.5 Students’ preferences to extra classes 

Students’ achievements meet their expectations (see Fig.6). There are not 
significant differences due to the technology-enhanced learning. 

 
Fig.6 Students’ achievements 

One of the goals of the research conducted is to investigate the usability of the 
technology-enhanced learning. Our findings show that most of the learners find the 
training useful (see Fig. 7). 
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Fig.7 Usability of e-learning 

Conclusion 

As a whole, students at New Bulgarian University exhibit readiness to participate 
in a technology-enhanced learning process. Their attitude is independent with regard 
to gender and employment status. It appears that multimedia learning content is 
widely used and the trainees prefer it. However, developing multimedia content is a 
time-consuming activity for lecturers and they may be less inclined to teach that way. 
A promising and positive attitude of students towards Moodle suggest that they will 
use e-learning strategy for their work like creating visual presentations, presenting 
written work and researching topics. 

Learning by examples remains a preferred way for the students to acquaint the 
learning content. The study confirms the usability of the technology-enhanced 
learning. E-learning conforms both forms of education. Nevertheless, our findings 
show that it is more difficult to apply e-learning for distance students, where it is really 
needed. Moreover, students exhibit no readiness for teamwork. They are more 
effective at working independently because of e-learning. 

We can conclude with confidence that university students are ready to take 
various courses delivered via a LMS and that they find similar training useful. 
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ГОТОВНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Венцислав Джамбазов, Юлиана Пенева, Делян Керемедчиев 

Резюме: В тази статия e представено проведено проучване в НБУ с цел оценяване 
на готовността на студентите за технологично подпомогнато обучение. 
Интересуваме се от това как учащите реагират на промените в методологията за 
обучение в резултат на прехода към електронно обучение. За да се оцени степента, 
до която студентите са готови за промени в методологията на обучение по 
отношение на електронните форми, е разработена специална анкета. Бяха събрани 
данни за над 200 студенти от различни бакалавърски програми в НБУ, както в 
редовна, така и дистанционна форма на обучение. Анализът се основава на нашия 
опит в предоставянето на курсове чрез Moodle.  
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ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОСНОВЕН 
ПРОБЛЕМ НА МОДЕРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Радослав Йошинов, Олег Илиев 

Лаборатория по телематика при Българска академия на науките 
1113 София, ул. Академик Георги Бончев, бл. 8 

yoshinov@cc.bas.bg, iliev.oleg@gmail.com 

Резюме: Функционалностите на съвременните системи за съхранение на учебно 
съдържание биват комбинирани с такива на системи за управление на обучителния 
процес и така днес наблюдаваме „супер системи“ за обучение. Основен недостатък 
на този вид системи е, че архитектурите на „хранилищата“ им за учебно съдържание 
често не следват общоприети стандарти. Така, информацията в тях трудно може 
да бъде индексирана, преизползвана, филтрирана и претърсвана. В същото време, 
тези системи разполагат с голямо количество учебно съдържание и затова е важно 
да бъдат преодолени недостатъците им. Потенциална възможност за справяне с 
проблемите предоставя правилното гранулиране на данните. Възможност за такова 
гранулиране – на високо ниво, е предоставена от модела на Едуард Вагнер. [13] В 
статията е предложена нова структура, която да допълни съществуващата и 
използвана архитектура за описване на учебно съдържание в системите за обучение. 

Ключови думи: Система за управление на обучението и учебното съдържание, СУУС, 
хранилище на учебно съдържание 

1. Въведение 

Информационните и комуникационните технологии отвориха нови 
хоризонти и възможности за обучението и преподаване. Те преодоляват 
проблемите и ограниченията на традиционните подходи. В електронните 
обучителни системи традиционните форми на обучение са обогатени с нови 
възможности, които имат силна технологична основа. Те представляват цели 
инфраструктури за електронно обучение, които позволяват разработването, 
управлението и предоставянето на усъвършенствани учебни услуги по всяко 
време и навсякъде. [2] 

Преди да бъдат разгледани предимствата и недостатъците на системите за 
управление на учебно съдържание (СУУС), в секция „2. Електронна учебна 
система“ ще бъде направен преглед на понятието „електронна обучителна 
система“ (eLearning System), както и компонентите, от които е проектирана 
нейната архитектура. 

Учебното съдържание, съхранявано в СУУС, може да бъде разглеждано 
като съвкупност от отделни обучителни обекти (ОО), представени в секция „3. 
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Обучителни обекти (ОО) в системите за обучение“. Фундаменталната идея на 
обучителните обекти е те да са пълноценни сами по себе си, но също така и 
лесно да бъдат комбинирани с други обекти. Тази идея се изразява в наличие 
на основни характеристики, които ОО трябва да притежават – възможност за 
преизползване, достъпност, съвместимост и трайност. 

Общоприето е, че съществува връзка между размера на обучителния обект 
и възможността за неговото преизползване. Добре гранулираните обучителни 
обекти и компоненти имат потенциала да бъдат гъвкаво асемблирани в нови 
обучителни обекти, докато цели курсове, например, не са подходящи за 
използване в различен контекст. [2] Потенциална възможност за възможност за 
гранулиране – на високо ниво, е предоставена от Едуард Вагнер [13], 
разгледана в секция „4. Модел на учебно съдържание“. 

Преглед на модерни комерсиални СУУС е направен в секция  „5. Blackboard 
Learn™“, за една от най-използваните такива системи, притежаваща най-голям 
пазарен дял.  Blackboard Learn™ притежава много сходни функционалности и 
споделя общи предимства и недостатъци с други популярни СУУС, като 
Canvas™, например. 

Една нова структура, която да допълни съществуващата и използвана 
архитектура за описание на учебните материали с набор от мета данни е 
предложена в секция „6. Развита структура за описание на учебните материали 
и подходящо ниво на грануларност, което да позволява лесното преизползване 
на учебното съдържание“. Тя осигурява по-прецизното филтриране, 
индексиране и претърсване на учебното съдържание, налично в СУУС. 

2. Електронни обучителна система 

Електронните обучителни системи могат да бъде разделена основно на два 
типа, определени според тяхната инфраструктура - „Системи за управление на 
учебно съдържание“ (LCMS – Learning Content Management Systems) и „Системи 
за управление на учебния процес“ (LMS – Learning Management Systems). В 
модерните електронни обучителни системи обаче, тези две функции често се 
смесват в една обща „супер система“. 

Системите за управление на учебно съдържание (СУУС) се фокусират 
върху създаването, преизползването и управлението на учебно съдържание. Те 
обхващат пълния цикъл на събиране, доставяне, управление и преизползване 
на учебното съдържание по много различни начини. [8] Зад тези обучителни 
системи стои едно централизирано „хранилище“ на учебно съдържание, което 
трябва да позволява на потребителите да създават, управляват, търсят и 
преизползват готови обучителни материали. [2] 

Учебното съдържание, съхранявано в СУУС, се описва чрез 
стандартизирани структури метаданни, които позволяват не просто 
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преизползването на „парчетата“ информация, създадена от един потребител, 
от други такива, но и споделянето на информация между различни „хранилища“ 
на учебно съдържание.  

СУУС биха могли да съдържат малки парчета информация (медийни 
файлове, тестове, симулации, обикновен текст, графики, препратки към външни 
източници), създадена в самата система от потребителя, следвайки нейните 
стандарти за структуриране и описване на информацията. Такъв вид 
информация е лесен за индексиране, търсене и преизползване в различни 
контексти от същия и/или други потребители. Истината обаче е, че 
използването на тази функционалност на СУУС не е честа практика от 
преподаватели и експерти. Те обикновено не създават своите обучителни 
материали през системата, където те да са добре описани и структурирани, а 
по-често използват готови файлове, предварително създадени от тях, за да ги 
качат в системата и да попълнят учебното съдържание на даден курс. Такъв тип 
файлове най-често са Power Point презентации, PDF/Word/Excel файлове, или 
архиви на група файлове, които не позволяват индексиране, претърсване и 
преизползване на наличната информация. Проблемите пред подобно 
предизвикателство са много, в това число: кодирането на различните формати, 
липсата на описана на разбираем за индексиращата и търсеща машина 
структура метаданни и др. 

3. Обучителни обекти (ОО) в системите за обучение 

В обучителните системи, материалите са гранулирани до малки независими 
парчета, които могат да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с 
други материали, с цел формиране на обекти от по-високо ниво и покриване на 
нуждите на потребителя. [2] В този ред на мисли, фундаменталната идея на 
обучителните обекти е проектантът на урока да създава малки компоненти, 
които да бъдат преизползвани многократно в различен обучителен контекст. [7] 
В много публикации се твърди, че преизползването не само спестява пари и 
време на обучаващите, но също така повишава качеството на обучителните 
материали. Също както при блокчетата LEGO идеята е да се създаде нещо 
малко, което да може да бъде пълноценно само за себе си, но също така да 
бъде лесно комбинирано с други компоненти. [7] Обучителните обекти (ОО) 
трябва да следват правилото, че всяка единица трябва да прави само едно 
нещо и да сведе до минимум връзката с други единици. [5] Съществува общ 
консенсус, че обучителният обект трябва да бъде Преизползван (да може да 
бъде модифициран и използван в различни курсове), Достъпен (да може да 
бъде индексиран и достъпван чрез описателни метаданни), Съвместим (да 
може да оперира на различен хардуер/софтуер), Траен (да бъде запазена 
правилната му работа след обновяване на софтуера или хардуера). [9] 
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Важна характеристика за възможността преизползване на обучителните 
обекти е тяхната грануларност. [2] Въпреки това, структурата и съдържанието 
на обучителните обекти е все още неизяснена и възможна за интерпретиране 
по различни начини. [10] [6] Все още съществува непълно разбиране за това, 
какво е обучителен обект и как той се различава от обикновени обекти, като 
файлове, снимки, видео клипове или цял научен доклад. Кога и на какво ниво 
един обект се превръща в обучителен обект? Какво различава обучителните 
обекти от други обучителни материали? Поради отвореността на тези въпроси 
съществуват различни имплементации на ОО. [2] Преглед на съществуващите 
модели за определяне на обучителни обекти може да бъде намерено в [11] [12] 
[3]. Пример за такъв модел е моделът на учебното съдържание [13], който 
дефинира основна архитектура на обучителните материали. 

4. Модел на учебно съдържание 

Моделът на учебното съдържание на [13] илюстрира концепцията на 
асемблиране на съдържанието в обекти от по-високо ниво. Обучителните 
обекти са съставени от информационни обекти, които са построени в 
йерархична структура и по този начин формират колекции от информация, за 
да създадат курсове или цели учебни програми. Този модел е много полезен, 
когато трябва да се опише грануларността на обучителните обекти и как тази 
грануларност е от изключителна важност, когато става въпрос за преизползване 
на съдържанието. [2] 

Основните компоненти на модела на учебното съдържание са следните [13]: 

• Съдържателeн актив (Content Asset): Съдържателните активи 
включват медия в „суров“ вид, като изображения, изрезки от текст, аудио 
и видео клипове и др. 

• Информационен обект (Information Object): Текстов пасаж, уеб 
страница и др., които се фокусират върху единично парче от 
информация. Такова парче може да обяснява концепция, да илюстрира 
принцип или да описва процес. 

• Обучителен обект (Learning Object): В модела на учебно съдържание 
обучителният обект представлява колекция от информационни обекти, 
които са асемблирани заедно, с цел да удовлетворят една обучителна 
цел. 

• Обучителен компонент (Learning Component): Обучителният 
компонент е основно понятие за неща, като уроци или курсове, които са 
свързани с цел удовлетворяване на множество обучителни цели в едно 
по-високо ниво. Те представляват комбинация от няколко обучителни 
обекта. 
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• Обучителна среда (Learning Environment): Обучителната среда 
представлява комбинация от учебно съдържание и технология, с които 
взаимодейства учащият. Комбинацията на обучителни компоненти с 
комуникационни инструменти и/или други функционалности, които имат 
за цел предоставяне на онлайн обучителен опит, могат да бъдат 
събрани в обучителна среда (като Системи за управление на обучение - 
СУО). 

 

Фигура 1. Основни компоненти на модела на учебното съдържание според [13] 

Общоприето е, че съществува връзка между размера на обучителния обект 
и възможността за неговото преизползване. Добре гранулираните обучителни 
обекти и компоненти имат потенциала да бъдат гъвкаво асемблирани в нови 
обучителни обекти, докато цели курсове, например, не са подходящи за 
използване в различен контекст. [2] Този факт е илюстриран от фигура 1. 

5. Blackboard Learn™ 

Типични комерсиални представители на СУУС са Blackboard Learn™ и 
Canvas™, които са едни от най-популярните и използвани системи за обучение. 
Тъй като Blackboard Learn™ притежава по-голям пазарен дел и по-широка 
използваемост от Canvas™, именно тя е разгледана и представена накратко в 
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тази секция. Нещо повече, двете системи, предоставят много сходни 
функционалности и споделят общи предимства и недостатъци. 

Blackboard Learn™ е виртуална обучителна среда и система за управление 
на обучения, която включва в себе си система за управление на учебното 
съдържание, създадена от Blackboard Inc. 

Системата предоставя най-различни функционалности, в това число 
създаване на курсове, водене на график към курса, оценяване и следене на 
развитието на потребителите, анализ на техните присъствия и отсъствия, 
възможност за свободно общуване под формата на лични съобщения или 
отворени дискусии между учащите и преподавателите, а също така и създаване 
на обучителни материали. Нейно основно предимство пред други подобни 
системи е широкото й използване от различни учебни заведения. И макар 
повечето от тези учебни заведения да имат локална инсталация на системата, 
а не използват публичния продукт на компанията, всички те използват една и 
съща архитектура, споделят сходни функционалности и възможност за връзка 
с други системи чрез приложно-програмен интерфейс (Application Programming 
Interface, API). 

Недостатъците на Blackboard Learn™, както и други подобни обучителни 
системи е невъзможността за преизползване на обучителни материали, тъй 
като повечето от нейните потребители качват в системата готови файлове 
PDF/Word/Excel, които не са добре описани с подходящи метаданни за това 
каква информация има в тях, а също така са трудни за индексиране и 
претърсване. Blackboard Learn™ предоставя възможност за създаване на т.нар. 
Content Items, както е показано на фигура 2. Тези обекти представляват 
комбинация от заглавие и съдържание към него. Съдържанието може да 
съдържа пълноценно форматиран текст, изображения, видео и звукови 
файлове, както и препратки към различни външни източници. Такова 
съдържание би могло да се претърсва и индексира лесно, а ако то е правилно 
описано и информацията в него е независима, сама за себе си, да бъде и 
директно преизползвано от всеки потребител на системата. Това обаче е, 
проблем, който не е архитектурно решен, т.е. системата не поставя рамка на 
това каква да е грануларността на информацията в конкретния обект – всичко 
зависи от потребителя. Дали той ще опише цял урок в един обект или ще го 
раздели на отделни, градивни за урока, обекти зависи изцяло от неговата 
преценка. Това предразполага за наличие на неконсистентност в 
грануларността на информацията и учебните материали. Нещо повече, както е 
видно от фигура 2, системата не предоставя възможност за подробно описване 
на обекта – при нея е възможно само и единствено описването на обекта с име. 
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Фигура 2. Екран за въвеждане на Content Item в системата Blackboard Learn™ 
(http://at.blogs.wm.edu/files/2015/08/Making-a-Heading-in-Bb.png) 

За да бъде учебното съдържание пълноценно използвано и филтрирано по 
подходящи параметри, за него трябва да бъде добавено допълнително 
описание, осигурено с попълването на метаданни. 

6. Развита структура за описание на учебните материали и 
подходящо ниво на грануларност, което да позволява лесното 
преизползване на учебното съдържание 

Таксономията на Блум [4] и актуализираната й версия от Лорин Андерсън 
[1], разделят когнитивния процес по възприемане на учебна информация в шест 
нива. Всяко от тези нива представлява конкретна обучителна цел, описана с 
ключови глаголи. Този модел би могъл да се прехвърли върху начина, по който 
обучаващите създават своите учебни материали – всеки такъв материал 
следва да е съставен от шест части, необходими за завършване на процеса по 
възприемане на нови знания и отнасящи се до конкретна обучителна цел. 
Отделните части могат да бъдат разглеждани като информационни обекти 
(Information Object) в смисъла на модела на [13], а цялата група формира 
обучителен обект (Learning Object). 

Тази статия предлага глаголите, описващи обучителните цели в 
актуализираната версия на Таксономията на Блум, да бъдат допълнени със 
съществителни имена и повелителни наклонения. Така например, за ниво 
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„Запомняне“ са определени глаголи като: дефинира, описва, идентифицира. Те 
могат да бъдат допълнени от „дефиниция“, „описание“ и т.н. 

Структурата на метаданните, която има за цел да обогати тази, използвана 
в модерните СУУС за описание на учебното съдържание, е представена с 
пример в таблица 1 и таблица 2. Тя предоставя възможност за детайлно 
търсене, филтриране и правилно индексиране на релевантно учебно 
съдържание. 

 

Таблица 1: Дескриптори, описващи учебен материал на най-високо 
възможно ниво 

Дескриптор Тип Пример 

Заглавие Текстово поле Движение и покой на телата 

Ключови думи Текстово поле движение на телата, 
движение и покой 

 

Таблица 2: Дескриптори, описващи отделните информационни обекти, 
обвързани с някой учебен материал 

Дескриптор Тип Пример 

Език Избран от предварително 
дефиниран списък според 
ISO 639-1 

bg-BG 

Обучителна цел Избран от предварително 
дефиниран списък 

Дефиниция 

Съдържание Текстово поле с 
възможност за добавяне 
на 
изображение/видео/аудио 
или външна препратка 

Едно тяло се движи, 
ако с времето променя 
движението си спрямо 
друго тяло. 

Тялото се намира в 
покой (то е 
неподвижно), ако не 
променя положението 
си спрямо ориентира. 

Ниво на сложност Ниско/Нормално/Високо Нормално 

Ниво на 
образование 

Избран от предварително 
дефиниран списък 

6-ти клас 

Учебен контекст Избран от предварително 
дефиниран списък 

Човекът и природата 
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Целта на тази структура на метаданните е да даде възможност на 
потребителя на СУУС да създаде учебно съдържание по конкретна тема, в 
която да добавя различни видове обучителни цели, определени според 
Таксономията на Блум. Така например, ако преподавателят създаде учебно 
съдържание и му даде заглавие „Движение и покой на телата“, той може да 
добави към него, например, „дефиниция“ – информация, описана с 
дескриптори, свързана с учебното съдържание. Впоследствие, друг или същият 
потребител би могъл да потърси вече създадено съдържание и да го използва 
в друг или същия контекст, но за избрана от него тема. Например, преподавател 
би могъл да търси учебно съдържание с тип на обучителната цел „дефиниция“, 
в комбинация с някакви ключови думи – критерии за търсене. Резултатът от 
търсенето ще съдържа всичкото учебно съдържание, което е свързано с 
дефиниция за търсената от потребителя ключова дума. 

За да бъде интегрирана предложената структура за описание на учебното 
съдържание, същото трябва да бъде разделено на шест части, описващи всяка 
от обучителните цели, определени в актуализираната версия на Таксономията 
на Блум. Таблица 3 представя пример за разделяне на един ОО на части, 
необходими за завършване на процеса по възприемане на нови знания, според 
Таксономията на Блум. 

 

Таблица 3: Разделяне на ОО на части, необходими за завършване на 
процеса по възприемане на нови знания, според Таксономията на Блум, за урок 
по „Блок схеми“ 

  

Обучителна 
цел 

Ключова 
дума 

Съдържание 

Запомняне Дефиниция Блок-схемите представляват диаграми, 
които се използват за изготвяне и 
записване на алгоритми, за да бъдат 
изпълнени и да се постигне съответен 
резултат. Състоят се от геометрични 
фигури, всяка от които има определено 
значение. В тези фигури се въвеждат 
данните, с които трябва да работи 
изпълнителят на алгоритъма.  

Основни елементи  



XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 213 

 

• Начало – записва се начало и се 
огражда, показва началото на 
алгоритъма  

• Вход – записват се входните данни, 
от които зависи резултатът и без 
които алгоритъмът е неосъществим  

• Оператори – определят се в 
зависимост от броя на 
извършваните операции, всяка една 
се записва в отделен правоъгълник, 
една след друга  

• Логическо условие – да или не и 
следствията  

• Изход – записват се действията, 
които трябва да бъдат извършени, 
за да се постигне резултата  

• Край – показва края на алгоритъма  

 (допълнителни изображения)  

Разбиране Пример 

 

Прилагане Приложение Потърсете в интернет информация и 
напишете три приложения на блок 
схемите/алгоритмите в реалния живот? 

Анализиране Анализ Анализирайте резултатите от двата 
алгоритъма показани на схемите? Защо 
се различават? 

(две допълнителни изображения) 
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Оценяване Оценка Направете анализ на представената в 
изображението оценка, посредством Big 
O Notation, на сортиране на числа в 
готова поредица? 

(допълнително изображение) 

Създаване Създаване Създайте алгоритъм и начертайте блок 
схема, който да намира конкретно число 
от предварително дефинирана редица. 

 

Попълване на съдържанието, според тази структура на мета дескрипторите 
би могло да стане и автоматично като се претърсват вече съществуващи 
„хранилища“ с учебни материали от „умна система“, която да разпознава 
съдържанието на информацията и я класифицира спрямо предложената 
архитектура. 

Заключение 

Един от основните недостатъци на модерните системи за управление на 
учебно съдържание (СУУС) е липсата на общ стандарт за мета-описание на 
информацията в тях. Това не позволява свободното им претърсване от 
потребителите, дори през приложно-програмен интерфейс (Application 
Programming Interface, API), без те да познават добре заложената в СУУС 
архитектура. Нещо повече, учебното съдържание в тези системи често не е 
добре гранулирано. Използват се готови файлове с цели уроци, тестове или 
дори курсове във вид на Power Point презентации, PDF/Word/Excel файлове, или 
архиви на група файлове, които не позволяват индексиране, претърсване или 
лесно преизполване от потребител, различен от създателят им. В същото 
време, макар изброените недостатъци, модерните СУУС имат едно огромно 
предимство – те съдържат големи количества учебно съдържание, зад което 
стоят много часове работа на преподаватели от различни сфери, затова е 
важно да бъдат потърсени инструменти за преодоляване на проблемите. 

С цел анализиране на проблемите при модерните СУУС е направен преглед 
на една от най-използваните комерсиални такива системи, притежаваща най-
голям пазарен дял – Blackboard Learn™. Тази система притежава много сходни 
функционалности и споделя общи предимства и недостатъци с други популярни 
СУУС, като Canvas™, например. 

За да бъде осигурена възможност за индексиране, претърсване, 
филтриране и преизползване на учебно съдържание от страна на 
потребителите е предложена структура, която да допълни съществуващата и 
използвана архитектура за описание на учебните материали с набор от мета 
данни. 
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Резюме: Статията разглежда необходимостта от използване на система за 
електронно обучение в основното образование, както и начини за нейното 
внедряване. Представен е модел на електронен курс за обучение в 5-ти клас. Изложени 
се предимствата на е-обучението по отношение на организация и управление на 
учебния процес, мотивиране и ангажиране на ученици и родители, и др. 

Ключови думи: е-обучение в основното училище, Moodle, модел на е-курс, предимства 
на системите за е-обучение 

1. Въведение 

До неотдавна електронно обучение в средните училища се осъществяваше 
предимно чрез използване на уеб сайтове и програми за компютърна 
презентация, за подготовка и презентиране на информация по теми на 
преподаваните дисциплини. Напоследък се наблюдава преминаване от 
електронно представяне на учебна информация в класната стая, през учебните 
сайтове за самоподготовка на учениците и образователни портали, 
поддържащи стереотипна йерархия на потребителите към създаването на 
стандартизирани образователни платформи. Една от най-популярните и 
предпочитани в образованието среди за електронно обучение (СеО) е Moodle. 
Moodle поддържа идеята за обучение, основавано на теорията за социален 
конструктивизъм, отворена е за разширение и е локализирана за множество 
езици, вкл. и за български език. Системата е подходяща за разработване на 
интернет базирани курсове, в които обучаваните активно конструират знания и 
умения посредством взаимодействие с образователна среда, а не само чрез 
пасивно четене и слушане. 

2. За е-обучението в основното образование 

Широкото разпространение на технологиите  променя както света, така и 
образованието. Значително се променя и ролята на преподавателите, 
нарастват и очакванията към тях. В тази технологична среда расте ново 
поколение – „дигитални по рождение“ (Digital Natives), което е компетентен 
потребител на новите дигитални технологии и се отличава с умение и 
мотивация за тяхното бързо възприемане и усвояване. Представителите на 
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дигиталното поколение нямат психологически бариери за използване на ИТ 
технологии в обучението, и предпочитат – вместо да са пасивни потребители 
на информация, да използват интерактивни системи. Други отличителни 
характеристики на представителите на дигиталното поколение са: предпочитат 
ученето с помощта или посредничеството на технологиите; очакват техните 
преподаватели да са в състояние да работят с технологиите и да ги използват 
за целите на обучението; искат да имат избор върху това – как, кога и къде да 
учат; желаят да бъдат приемани като партньори в ученето като се зачитат 
техните знания, придобити по неформален път (основно чрез технологиите и 
Интернет); предпочитат да редуцират цената на обучението чрез използване на 
СеО и електронни учебници (без това да се отразява на качеството на 
обучение); имат потребност да са постоянно свързани чрез Интернет и да 
общуват със свои връстници (вкл. от други страни и националности) и др. 

Предлагайки на дигиталното поколение обучение в традиционни форми 
(уроци и упражнения в класната стая), училището, образно казано, се опитва да 
отвори електронна ключалка със стандартен метален ключ. Образователните 
институции трябва да създават и предлагат на съвременните обучавани модели 
на обучение и учене, които отговарят на техните умения, компетенции и 
светоглед. 

3. Опитът при използване на MOODLE 

В посока на решаване на посочения проблем, и в условията на ограничени 
финансови и кадрови ресурси, през м. март 2017 г. в средно училище „Св. св. 
Кирил и Методий“ – с. Върбина, беше  въведена СеО Moodle.  

В началото се проведе обучение на учители, които нямаха опит за работа с 
подобна платформа. Създадена беше специализирана комисия, с членове 
преподаватели, завършили магистратура по специалност „Електронно 
обучение“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Комисията разработи и прие модел за 
проектиране и създаване на е-курсовете в училищната платформа, базиран на 
критерии и показатели, стандарти, процедури и механизми за оценяване на 
качеството на провежданото е-обучение (вкл. пакет от анкети) и др. [1, 2, 3]. 
Започна създаване на електронни курсове, в които обучението по отделни теми 
на учебните предмети ползва различни учебни ресурси и дейности, 
разположени в Moodle. Учебните ресурси се проектират и разработват по 
специална методика, която дава възможност на ученика да е активен участник 
в процеса на обучение. Обръща се внимание на педагогическо обосновано 
структуриране на всяка учебна тема и отделяне на елементи като въведение, 
учебни цели, ключови понятия и отношения между тях, въпроси и задачи 
следващи непосредствено текста, въпроси и задачи за самостоятелна работа и 
др. Всеки е-курс се състои от обща и основна част.  
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Общата част на е-курса включва (вж. примера на фиг. 1.): 

• Въведение в дисциплината – резюме; съдържание на курса; цели и 
очаквани резултати; необходими начални знания на обучаемите; достъпност на 
курса за лица със специални образователни потребности; технически 
изисквания, осигуряващи достъпността на курса; данни за автора на курса; 

• Учебна програма; 

• Годишно тематично разпределение; 

• Пакет материали за ученика – ръководство за работа със СеО, 
организация на курса, оценяване, графици за консултации и контролни работи; 

• Пакет материали за учител, вкл. ръководство за работа със СеО; 

• Онлайн средства за комуникация и консултиране (виртуална класна стая); 

• Форум за административни въпроси; 

• Средство за синхронна комуникация (чат); 

• Речник на основните термини в курса; 

• Анкетни карти – анкета за проучване на интересите и възможностите на 
учениците, анкетни карти за оценка на качеството на е-курса от учениците,  
директор, преподаватели и експерти. 

 

Фигура 1. Обща част на е-курс по информационни технологии за V-ти клас 

В основната част на е-курса се представя учебното съдържание на 
съответната дисциплина. Темите имат приблизително еднаква структура и 
графично оформление, което позволява по-бързо ориентиране и навигация на 
обучаваните. Основни елементи на учебните теми са (вж. примера на фиг. 2): 

• Въведение – представя се резюме на темата, учебни цели и очаквани 
резултати, начални знания, ключови понятия, план на урока; 

• Учебно съдържание – в началото на тази секция се използват игрови 
дейности, предоставяни от MOODLE за актуализация и проверка на знанията 
на учениците и установяване на обратна връзка (например „бесеница“, 
кръстословица, „стани богат“, судоку, тест в класната стая или хотпот). Следват 
основни и задължителни за изучаване учебни материали, съпроводени с 
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определени дейности, характерни за MOODLE (вкл. етикет, книга, страница, 
URL, папка, файл, урок, речник, задания, уики, работилница и др.). Последните 
позволяват провеждане на интерактивни уроци, работа в групи, оценка и 
самооценка на задания и др. Използването на разнообразни ресурси и дейности 
цели предоставяне на учебно съдържание, подходящо за различни стилове на 
учене;  

• Въпроси и задачи, които подпомагат самоподготовката (въпроси за 
размисъл, практически задачи, тестове за самооценка, често задавани въпроси, 
типични грешки на обучаваните и допълнителни учебни ресурси) и отново 
представени с разнообразните ресурси и дейности на MOODLE; 

• Ресурсни файлове – папка, в която са събрани ресурсните файлове, 
необходими за изпълнение на поставените задачи; 

• Различни видове комуникация – чат, форум или виртуална класна стая 
за обсъждане на въпроси свързани с темата.  

 

Фигура 2. Основна част на е-курс по информационни технологии в V-ти клас 

Във връзка с практическото прилагане на описания по-горе модел на е-курс 
е разработен и апробиран модел за оценка на качеството на електронни 
курсове, който предвижда процедурите и резултатите от неговото практическо 
прилагане да се реализират в контекста на училищната система за управление 
на качеството и организираното съгласно нормативните изисквания на ЗПУО 
институционално самооценяване. При оценяването на качеството на 
електронните курсове се предвижда да вземат участие всички заинтересовани 
страни – вътрешни оценители, членове на училищната комисия за управление 
на качеството на образованието, преподаватели, ученици, родители, външни 
оценители. Получената в резултат на оценяването обратна връзка е база за 
предприемане на мерки за подобряване и повишаване на качеството на 
електронните курсове и съставящите ги учебни ресурси.  
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Използването на електронната платформа с подготвени качествени 
материали мотивира и ангажира вниманието на учениците, прави ги активни 
участници в процеса на учене и на създаване на съдържание, дава им свобода 
да организират времето си за подготовка и достъп до ресурси, 24 часова 
комуникация, информира ги за важни предстоящи събития – тестове, домашни, 
класни, контролни и др. 

Системата за е-обучение е подходяща и за провеждане на много други 
дейности, свързани с образованието (вж. Примери 1. –  7.). 

Пример 1. Проучване на мнението на ученици (фиг. 3.).   

 

Фигура 3. Резултати от проведена анкета, генерирани от СЕО MOODLE 

Провеждането на анкети чрез училищната СеО спестява много време и 
усилия, свързани с обобщаване, анализ и визуализиране на анкетни резултати. 

Пример 2. Организиране и провеждане на училищни конкурси. 

СеО Moodle дава възможност за „качване“ на материали на обучавани, 
предназначени за участие в конкурси (фиг. 4.),  както и за тяхното оценяване от 
определени потребители (фиг. 5.). Обучавани също могат да участват в процеса 
на оценяване, проявявайки отговорност и ангажираност, с което придобиват 
умения за (само)оценяване, критично и аналитично мислене. 

 

Фигура 4. Задание в MOODLE за предаване на видеоклипове 
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Фигура 5. Формуляр за оценка на презентация 

Пример 3. Провеждане на извънкласни дейности.  

От 2013 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Върбина, функционира 
Младежко литературно общество, което пренесе част от дейностите си 
(организиране на групи по четене, дискусии – фиг. 6., съвместно писане на 
сценарии и план-графици – фиг.7., и др.) в училищната система MOODLE. 

 

Фигура 6. Дискусионен форум по зададена тема 

 

Фигура 7. Уики за съвместно създаване на план-график за издаване на училищен 
вестник 
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Пример 4. Подготовка на ученици за олимпиади и състезания 

Училищната СеО се използва и за асинхронна комуникация между 
преподавателя и учениците, подготвяни за участие в олимпиади и състезания. 

 

Фигура 8. Подготовка за Национална олимпиада по ИТ (под формата на е-курс) 

Пример 5. Организиране и провеждане на вътрешно-училищна 
квалификация на педагози.  

Създаден е е-курс (фиг. 9.), в който се съхраняват и споделят материали от 
проведените обучения. Системата дава възможност за съвместна работа и 
комуникация между учителите, провеждане на онлайн обучения, уебинари и др. 

 

Фигура 9. Е-курс „Квалификация на педагогическите специалисти“ 

Пример 6. Ангажиране на родители в образователния процес 

СеО ангажира родителите, като ги информира за оценки, отсъствия и 
предстоящи събития, предоставя възможност за онлайн срещи с учители и 
класни ръководители, предоставя достъп до справки, анализи и личностното 
развитие на детето и др. (фиг. 10.). 
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Фигура 10. Изглед от родителски акаунт  

Пример 7. Оптимизиране на административната работа 

Училищната СеО автоматизира оценяването на тестове, внасянето на 
оценки, извършването на справки за успеха (на клас, група, ученик), осигурява 
лесна и бърза комуникация с ученици и родители (чрез съобщения и календар) 
и др. С помощта на специализирани инструменти за анализ и статистика, и 
достъп до натрупваните данни за обучението, могат да се вземат по-добри 
управленски решения. 

 

Фигура 11. Справки и статистически данни, генерирани от СеО MOODLE 

Въвеждането на електронното обучение в средното училище на този етап е 
резултат на отделни училищни инициативи и по този начин по-скоро следва 
пътя на университетите отпреди около 10-15 години. Затова, въпреки 
безспорните му предимствата, са факт множество конкретни и специфични 
ограничения и проблеми, които възникват при неговото въвеждане и развиване 
в системата на средното образование. Основно според нас те се свеждат до: 
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• Инертността на образователните институции; 

• Липса на достатъчно подготвени кадри в училищата; 

• Съпротивата на голяма група учители, които са в края на 
професионалния си път, и отказват преквалификация и адаптация към новите 
реалности; 

• Недостатъчно качествена и скоростна Интернет свързаност; 

• Други. 

Въпреки това са налице обективни процеси, които правят неизбежно все по-
широкото прилагане на електронното обучение в средното училище. 

3. Заключение 

Образователният процес вече е невъзможен без използването на ИКТ, а 
бързото им развитие бързо променя елементите на образователната система – 
форми на организация, методи за планиране и управление, системи за 
оценяване и контрол на качеството, средства за комуникация и учебни 
дейности, ресурси и технологии за преподаване и учене, с други думи – в 
значителна степен променя и оптимизира цялата образователна система. 

Новото поколение обучавани притежават компетентности за работа с 
цифрови технологии, което решително променя тяхното отношение към ученето 
и към методите за придобиване и прилагане на нови знания и умения. 

На този етап, в средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Върбина, 
система Moodle се използва за провеждане на е-обучение, допълващо 

присъствената (дневна) форма на обучение. С въвеждането ѝ в експлоатация, 

в значителна степен беше подобрено управлението на учебния процес и 
постигнати конкретни резултати: 

• систематизиране и дигитализиране на учебните материали (веднъж 
създадени, материалите и е-курсът могат да се използват многократно, като при 
необходимост се усъвършенстват и актуализират); 

• създаване на разнообразни и разнотипни учебни материали и дейности 
(на базата на широкия спектър от ресурси и дейности на СеО), подходящи за 
различни стилове на учене; 

• налични предпоставки за персонализация и диференциация на процеса 
на обучение; 

• възможности за автоматизирано оценяване и самоконтрол; 

• наблюдение и контрол над ежедневната работа на учениците от 
преподавателя. 

• натрупване и поддържане на данни за действията на обучаваните на 
всички нива на провеждане на електронното обучение. 
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• анализи на учебната работа във връзка с постигането на 
образователните цели.  

• бързи проверки на хипотези, предложени от ученици или учители чрез 
различни видове анкети или други форми за обратна връзка. 

• осигуряване на непрекъснат учебен процес (при заболяване или 
непредвидени ситуации);  

• възможности за организиране и провеждане на дистанционни форми на 
обучение; 

• осигуряване на значително по-големи възможности за самоподготовка 
на учениците в самостоятелна форма на обучение; 

• комуникации не само между обучавани и преподаватели, но и между 
самите обучавани за обмен на идеи, дискутиране на въпроси и самостоятелно 
установяване на знания и усвояване на умения; 

• по-добра координация между преподавателите по отделни учебни 
предмети и в групи за целодневна организация на деня; 

• организиране и провеждане на вътрешно-училищни квалификации и др. 

Средата за електронно обучение в средното училище предоставя 
нетрадиционни условия за развитие на знанията, уменията и въображението на 
учениците и е с богати възможности за провеждане на разнообразни дейности, 
за реализиране на съвместни проекти и работа в екип, натрупване на 
познавателен и практически опит. Внедрената система за е-обучение, 
използвайки възможностите на ИКТ: 

• внася разнообразие в учебния процес и повишава мотивацията за учене; 

• предоставя достъп на обучаваните до учебно съдържание във всеки 
момент, удобен за тях; 

• използва игрови елементи за интерактивно представяне на учебното 
съдържание в различни форми, като по този начин удовлетворява всички 
стилове на учене;  

• „приема“ домашните работи на обучаваните в електронен формат, а не 
на хартиен носител;  

• „оценява“ без забавяне отговорите на обучаваните; 

• предоставя различни синхронни и асинхронни средства за комуникация 
на обучаваните;  

• осигурява среда за работа в екип; 

• развива у обучаваните качества за реално самооценяване, 
самокритично и аналитично мислене, свобода на избор, отговорност и 
ангажираност; 
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• улеснява участието на родителите в процеса на обучение (например 
като наблюдатели) и др.  

Изграждането на онлайн платформа за обучение и управление на учебен 
процес и наличието на съответното техническо оборудване прави възможно и 
осъществяването на дистанционна форма на обучение в средното училище. По 
този начин образованието става по-достъпно за хора, прекъснали обучението 
си по една или друга причина, както и за хора в неравностойно или затруднено 
положение. От друга страна, последното дава шанс на училището да привлича 
по-голям брой ученици с различен социален и образователен статус, което е 
алтернатива за преодоляване на демографските и финансови затруднения в 
определени региони. 
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MODEL OF ELECTRONIC COURSE FOR PRIMARY EDUCATION 

Summary: The article is about the necessity of using system for e-learning in primary 
education, and the ways for its integration. A model of e-course for 5th grade education is 
presented. Advantages of electronic education in terms of organisation and management of the 
learning process, student and parents' motivation and inclusion, etc are reported. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ АЛГЕБРИЧНИ СИСТЕМИ 
ПРИ НАМИРАНЕ НА ФОРМУЛА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

РЕКУРЕНТНИ ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ 

Атанас Илчев 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  
atanasilchev1@gmail.com 

Резюме: Решаването на задачата за намиране на формула за общия член на 
хомогенни рекурентни уравнения изисква редица пресмятания. Написали сме 
последователност от команди в Maple, които извършват необходимите 
пресмятания. Представили сме и процедура, която извършва всичките пресмятания 
и извежда междинните резултати. Това помага на студентите да се концентрират 
върху методите за намиране на общата формула, вместо върху алгебричните 
пресмятания. Също така студентите могат да използват Maple за проверка на 
извършените пресмятания на всеки един етап. 

Ключови думи: компютърни алгебрични системи, рекурентна редица 

1. Въведение 

Уменията да се работи с различни програмни продукти вече е не само 
желателно, а необходимост при обучението и изследванията. Един добър 
пример е използването на компютърни алгебрични системи (CAS) като Maple в 
часовете по математически анализ. Той помага на студентите да развиват 
умения за програмиране и алгоритмично мислене и повишава интереса към 
математиката дори и на студентите, които нямат необходимите математически 
умения. Студентите, които авторът обучава с помощта на CAS са от 
специалностите Математика, Приложна математика, Информатика във 
Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. На 
лекции преподавателят освен теорията и основните методи за решаване на 
задачите представя и възможностите да се използва Maple при решаването на 
задачи. Упражненията се провеждат в компютърни зали, където всеки студент 
работи сам на компютър. Хорариумът за специалностите Математика и 
Приложна математика е напълно достатъчен за развиване както на умения за 
решаване на задачите с лист и химикал, така и с помощта на CAS. Хорариумът 
на специалност Информатика е малък, което предполага да се преподават само 
най-основните резултати от математическия анализ, като за голяма част от тях 
се скицира само идеята на доказателствата. Всичко това дава основания за 
въвеждане на CAS при решаването на задачи. Използването на CAS не е 
сведено само да използване на вградените команди, а и към писането на код, 
който да извежда не само отговора, но и да извежда всички пресмятания, които 
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би трябвало да бъдат извършени на ръка. Авторът използва CAS във всички 
теми, включени в учебната програма – редици, граница и непрекъснатост на 
функции, диференцируемост и приложение на диферецируемостта на функция, 
неопределен, определен и несобствен интеграл. Приложенията са при задачите 
за критерии за константност, монотонност на функция и доказване на 
неравенства, локални и глобални екстремуми на функция, решаване на 
интеграли с помощта на субституции и с интегриране по части. За част от 
приложенията се използват предварително дефинирани процедури, а за други 
се използват последователности от команди. 

Така наречените три „М“ – Maple, Mathemtica и MatLab  допринесоха много 
за промяната в използването на компютрите в числовите пресмятания. Всеки 
един от споменатите софтуери представлява завършен продукт за 
математически пресмятания. Разбира се, тези продукти постоянно се развиват 
и усъвършенстват. Първите два са известни още като CAS или символни 
изчисления, докато третият продукт е ориентиран по скоро към приближени 
пресмятания. Тази граница между трите „М“ все повече изчезва [3]. 

Maple манипулира информацията по символен начин. Можете да получите 
точни аналитични решения на много математически проблеми, включително 
интеграли, системи от уравнения, диференциални уравнения. Maple съдържа 
голям набор от графики, рутинни процедури за визуализиране на сложна 
математическа информация, цифрови алгоритми за осигуряване на прогнози и 
решаване на проблеми, където точно не съществуват решения и възможност за 
програмиране на нови процедури. Maple предоставя множество от различни 
опции в своя интерфейс [4] и [5]. Ние използваме режима за 2D визуализация 
на математиката, както при въвеждане така и при извеждане на резултатите. 
Този избор има предимството, че визуализацията изглежда възможно най-
близка до класическата математика, писана с молив върху лист хартия [3]. 

Доколкото е известно на автора използването на CAS се практикува в 
различна степен и по различен начин в различни университети в България. 
Например в Технически университет - София студентите изучават Математика 
1 и 2 без използването на CAS и в Математика 3 решават задачите в 
лабораторните упражнения с помощта на компютър; в Университета по 
хранителни технологии студентите изучават възможностите за решаване на 
задачи по математика с помощта на СAS  само на лекции. На лабораторните 
упражнения в Технически университет - Варна задачите се решават чрез 
компютър, като се използва програмния продукт Maple. В Техническия 
университет - Габрово курсът по Висша математика 2 включва материал от 
математическия анализ. Традиционно се изучава темата „Есктремуми на 
функция на две променливи“. За специалности КСТ и КТТ са предвидени 
лабораторни упражнения, които се реализират със CAS. Тези часове помагат 
на студентите в ползването на математически софтуер, както и способстват за 
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задълбочаване на техните знания по съответната дисциплина. В учебния 
процес са били използвани различни (CAS) като Derive, Maple, Maxima и др. При 
настоящите упражнения за решаване на задачи от съответната тема се 
използва системата Julia – съвременен софтуерен продукт, с който може да се 
работи и онлайн. В Русенски университет „Ангел Кънчев“ се използва Maple [7], 
Matlab [11] и Mathematica [10] за решаване на задачи, за проверка на решените 
задачи и за подготовка за Републиканската олимпиада по компютърна 
математика. Системата Mathematica се използва в курсовете по математически 
анализ в Нов български университет [2]. 

Доколкото е известно на автора, първи елементи в използването на 
компютър при преподаване на реален анализ има в учебника [6], където се 
използват езиците FORTRAN или BASIC и в учебника [9], където се използва 
езика ALGOL за решаване на отделни задачи. Развитието на Алгебричните 
компютърни системи позволява да се разшири множеството от задачи, които 
могат да бъдат решавани и с помощта на компютър [8]. 

2. Основен текст 

Рекурентните редици имат множество приложения в математиката и в други 
области на науката и приложенията. Ще споменем пресмятането на 
неопределен и определен интеграл, теория на неподвижните точки, числени 
методи, финансовата математика, информатиката, биологията и други области. 
В монографията [1] са дадени приложения на рекурентните редици, тематика 
известна още като диференчни уравнения, която през последното десетилетие 
се развива изключително много. 

Ще разгледаме един частен случай на редици, зададени с рекурентна 
връзка, а именно хомогенни рекурентни уравнения. 

Задача 1 (редица на Фибоначи): Нека редицата {𝑎𝑛}𝑛=1
∞  е зададена с 

рекурентната връзка 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1, 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛−2, за 𝑛 > 2. Напишете 

процедура, която да извежда на екрана първите 20  члена на редицата и 112 -
я член на редицата. 

Използвайки лист и молив или калкулатора на компютъра, можем лесно да 
напишем първите няколко члена на редицата 1,1,2,3,5,8,13, …. 

Ще дефинираме рекурсивна  процедура, която да пресмята членовете на 
редицата на Фибоначи: 

𝑔 ∶=  𝑝𝑟𝑜𝑐 (𝑎) 

𝑖𝑓 2 <  𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐(𝑎 − 1) + 𝑡ℎ𝑖𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐(𝑎 − 2) 

𝑒𝑙𝑖𝑓 2 =  𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑛 1  

𝑒𝑙𝑠𝑒 1  

𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑓  
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𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐;  𝑠𝑒𝑞(𝑔(𝑖), 𝑖 =  1 . . 20);  𝑔(30) 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 
2584, 4181, 6765. 

Забелязваме, че времето необходимо за пресмятане на 𝑔(112) е много  и 

спираме пресмятанията. Това се случва, защото за да пресметне 𝑔(112), 

Maple вижда, че 𝑔(112) = 𝑔(111) + 𝑔(110). Софтуерът започва да 
пресмята 𝑔(111), което е равно на 𝑔(110) + 𝑔(109) и т.н. Пресмятайки 

веднъж 𝑔(1) се връща обратно и намира 𝑔(111) = 𝑔(110) + 𝑔(109). 
Проблемът е, че когато започне да пресмята  g(110), цялата процедура се 
повтаря, понеже всички пресмятания до момента се изтриват. Ако добавим 
параметъра 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟, тогава всички пресметнати до момента 

стойности 𝑔(𝑘) се запазват за повторно използване, ако се окаже необходимо. 

𝑔 ∶=  𝑝𝑟𝑜𝑐 (𝑎) 

𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟; 

𝑖𝑓 2 <  𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐(𝑎 − 1) + 𝑡ℎ𝑖𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐(𝑎 − 2) 

𝑒𝑙𝑖𝑓 2 =  𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑛 1  

𝑒𝑙𝑠𝑒 1  

𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑓  

𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐;  
𝑔(112); 

114059301025943970552219 

Добре известно е, че общите членове на аритметичната и геометричната 
прогресии имат представяне както с рекурентна  връзка, така и чрез формула. 

Нека разгледаме отново редицата на Фибоначи. 

Задача 2 (редица на Фибоначи): Нека редицата {𝑎𝑛}𝑛=1
∞  е зададена с 

рекурентната връзка 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1, 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛−2, за 𝑛 > 2. Намерете 
формула, която да задава общия член 𝑎𝑛, като функция на 𝑛. 

Добре известният метод [8] е да потърсим редица от вида {𝛼𝑛}𝑛=1
∞ , 𝛼 ≠ 0, 

която удовлетворява рекурентната връзка. Тогава би трябвало 𝑎𝑛 = 𝛼𝑛. След 

заместване в рекурентното условие получаваме уравнението 𝛼𝑛 = 𝛼𝑛−1 +
𝛼𝑛−2, което се нарича характеристично. Отчитайки 𝛼 ≠ 0 получаваме, че 

характеристичното уравнение е еквивалентно на квадратното уравнение 𝛼2 −
𝛼 − 1 = 0. Решенията на последното уравнение са  

𝛼1 =
1+√5

2
 и 𝛼2 =

1−√5

2
. 

Всяка от редиците {𝛼𝑖
𝑛}𝑛=1

∞ , 𝑖 = 1,2, както е редицата {𝑥𝛼1
𝑛 + 𝑦𝛼2

𝑛}𝑛=1
∞  за 

произволни 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ удовлетворяват рекурентното условие  𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 +
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𝑎𝑛−2. Ще намерим 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ, така че 𝑥𝛼1
1 + 𝑦𝛼2

1 = 𝑎1  и  𝑥𝛼1
2 + 𝑦𝛼2

2 = 𝑎2. 
Така след решаване   на  системата  

|
|

𝑥
1 + √5

2
+ 𝑦

1 − √5

2
= 1

𝑥 (
1 + √5

2
)

2

+ 𝑦 (
1 − √5

2
)

2

= 1

 

получаваме 𝑥 =
1

√5
, 𝑦 = −

1

√5
. Следователно формулата за общия член на 

редицата е 𝑎𝑛 =
1

√5
((

1+√5

2
)

𝑛

− (
1−√5

2
)

𝑛

). 

Maple дава възможност лесно да извършим поредицата от пресмятания, 
необходими за намиране  на формула за общия член на рекурентната редица 
[8]. Да дефинираме 

𝑓 ≔ (𝑢, 𝑣) → 𝑢 + 𝑣; 

Решаваме характеристичното уравнение 

𝑠𝑜𝑙 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒(𝛼𝑛 = 𝑓(𝛼𝑛−1, 𝛼𝑛−2), 𝛼). 

Различните от нула корени на характеристичното уравнение са 𝑠𝑜𝑙[1] и 

𝑠𝑜𝑙[2]. Дефинираме уравненията 𝑒𝑞1 ≔ 𝑥. 𝑠𝑜𝑙[1] + 𝑦. 𝑠𝑜𝑙[2] = 𝑎1 и 𝑒𝑞2 ≔
𝑥. (𝑠𝑜𝑙[1])2 + 𝑦. (𝑠𝑜𝑙[2])2 = 𝑎2. Полагаме 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1 и решаваме 
системата уравнения  

𝑠𝑜𝑙2 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒({𝑒𝑞1, 𝑒𝑞2}, {𝑥, 𝑦}). 

Дефинираме формулата за общия член на  редицата 

𝑎 ≔ 𝑛 → (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑥, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[1])𝑛 + (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑦, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[2])𝑛. 

С командата 𝑠𝑒𝑞(𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑎(𝑖)), 𝑖 = 1. .10) извеждаме на екрана 

първите 10 члена на редицата. 

Използвайки току що написаните команди, можем лесно да решим всяка 
задача за намиране на формула за общия член на редица, зададена с 
рекурентна връзка 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1 + 𝑑𝑎𝑛−2 и 𝑎1 = 𝑎, 𝑎2 = 𝑏. Ще илюстрираме 
със следващата задача, която не е от учебника [7]. 

Задача 3: Нека редицата {𝑎𝑛}𝑛=1
∞  е зададена с рекурентната връзка 𝑎1 =

2, 𝑎2 = 3, 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 + 2𝑎𝑛−2. Намерете формула, която да задава общия 

член 𝑎𝑛, като функция на 𝑛. 

Дефинираме 

𝑓 ≔ (𝑢, 𝑣) → 𝑢 + 2𝑣; 

Решаваме характеристичното уравнение 

𝑠𝑜𝑙 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒(𝛼𝑛 = 𝑓(𝛼𝑛−1, 𝛼𝑛−2), 𝛼). 
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Дефинираме уравненията 𝑒𝑞1 ≔ 𝑥. 𝑠𝑜𝑙[1] + 𝑦. 𝑠𝑜𝑙[2] = 𝑎1 и 𝑒𝑞1 ≔
𝑥. (𝑠𝑜𝑙[1])2 + 𝑦. (𝑠𝑜𝑙[2])2 = 𝑎2. Полагаме 𝑎1 = 2, 𝑎2 = 3 и решаваме 
системата уравнения  

𝑠𝑜𝑙2 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒({𝑒𝑞1, 𝑒𝑞2}, {𝑥, 𝑦}). 

Получаваме решения {
−1

3
,

5

6
}. 

Дефинираме формулата за общия член на  редицата 

𝑎 ≔ 𝑛 → (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑥, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[1])𝑛 + (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑦, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[2])𝑛 

и получаваме 𝑎(𝑛) = −
(−1)𝑛

3
+

5

6
2𝑛 

С командата 𝑠𝑒𝑞(𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑎(𝑖)), 𝑖 = 1. .100) извеждаме на екрана 

първите 100 члена на редицата. 

Можем да напишем процедура, която да включва всичките команди, които 
използваме за намирането на формула, която да задава общия член на 
рекурентната редица: 

𝑔 ∶=  𝑝𝑟𝑜𝑐 (𝑓, 𝑎1, 𝑎2) 
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙, 𝑒𝑞1, 𝑒𝑞2, 𝑠𝑜𝑙2, 𝑎; 
𝑠𝑜𝑙 ∶=  𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒(𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎2 =  𝑓(𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎, 1), 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎);  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑠𝑜𝑙); 
𝑒𝑞1 ∶=  𝑥 ∙ 𝑠𝑜𝑙[1] + 𝑦 ∙ 𝑠𝑜𝑙[2] =  𝑎1;  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑒𝑞1); 
𝑒𝑞2 ∶=  𝑥 ∙ 𝑠𝑜𝑙[1]2 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑜𝑙[2]2 =  𝑎2;  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑒𝑞2); 
𝑠𝑜𝑙2 ∶=  𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒({𝑒𝑞1, 𝑒𝑞2}, [𝑥, 𝑦]);  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑠𝑜𝑙2); 

𝑎 ∶=  𝑛 → (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑥, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ 𝑠𝑜𝑙[1]𝑛 + (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑦, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ 𝑠𝑜𝑙[2]𝑛; 

𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑎(𝑛)); 𝑠𝑒𝑞(𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑎(𝑖)), 𝑖 =  1 . . 20) 

𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐; 

Да дефинираме редиците 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1, 𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 и 𝑎1 = 2, 𝑎2 =
1, 𝑎𝑛 = 3𝑎𝑛−1 − 2𝑎𝑛−2 : 𝑓: (𝑢, 𝑣) → 𝑢 + 𝑣 и ℎ: (𝑢, 𝑣) → 3 ∙ 𝑢 − 2 ∙ 𝑣. 

Пресмятаме 𝑔(𝑓, 1,1), 𝑔(ℎ, 2,1) и получаваме: 

1

2
−

√5

2
,
√5

2
+

1

2
 

x(
√5

2
+

1

2
) + 𝑦 (

1

2
−

√5

2
)=1 

x(
√5

2
+

1

2
)

2

+ 𝑦 (
1

2
−

√5

2
)

2

=1 

[[𝑥 =
√5

5
] , [𝑥 =

−√5

5
]] 

−√5

5
(

1

2
−

√5

2
)

𝑛

+
√5

5
(

√5

2
+

1

2
)

𝑛
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1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 
2584, 4181, 6765 

и 

1, 2 

x+2𝑦=2 

x+4𝑦=1 

[[𝑥 = 3], [𝑥 =
−1

2
]] 

3 −
2𝑛

2
 

2, 1, −1, −5, −13, −29, −61, −125, −253, −509, −1021, −2045, −4093, 
 −8189, −16381, −32765, −65533, −131069, −262141, −524285 

Сега нека разгледаме по-сложна задача, която доколкото е известно на 
автора, не е включена в учебниците, където 𝑎𝑛 = 𝑎. 𝑎𝑛−1 + 𝑏𝑎𝑛−2 +
𝑐𝑎𝑛−3, 𝑛 > 3. 

Задача 4: Нека редицата {𝑎𝑛}𝑛=1
∞  е зададена с рекурентната връзка 𝑎1 =

5, 𝑎2 = 69, 𝑎3 = 221, 𝑎𝑛 = 4. 𝑎𝑛−1 + 7𝑎𝑛−2 − 10𝑎𝑛−3, 𝑛 > 3. Намерете 

формула, която да задава общия член 𝑎𝑛, като функция на 𝑛. 

Дефинираме 

𝑓 ≔ (𝑢, 𝑣) → 4𝑢 + 7𝑣 − 10𝑡; 

Решаваме характеристичното уравнение 

𝑠𝑜𝑙 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒(𝛼3 = 𝑓(𝛼2, 𝛼, 1), 𝛼) 

и получаваме корените {5,1, −2}. 

Дефинираме уравненията  

𝑒𝑞1 ≔ 𝑥. 𝑠𝑜𝑙[1] + 𝑦. 𝑠𝑜𝑙[2] + 𝑧. 𝑠𝑜𝑙[3] = 𝑎1,  

𝑒𝑞2 ≔ 𝑥. (𝑠𝑜𝑙[1])2 + 𝑦. (𝑠𝑜𝑙[2])2 + 𝑧. (𝑠𝑜𝑙[3])2 = 𝑎2 

𝑒𝑞3 ∶=  𝑥. (𝑠𝑜𝑙[1])3 + 𝑦. (𝑠𝑜𝑙[2])3 + 𝑧. (𝑠𝑜𝑙[3])3 =  𝑎3 

Полагаме 𝑎1 = 5, 𝑎2 = 69, 𝑎3 = 221 и решаваме системата уравнения  

𝑠𝑜𝑙2 ≔ 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒({𝑒𝑞1, 𝑒𝑞2, 𝑒𝑞3}, {𝑥, 𝑦, 𝑧}). 

Получаваме решения {2, 3,4}. 

Дефинираме формулата за общия член на  редицата 

𝑎 ≔ 𝑛 → (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑥, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[1])𝑛 + (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑦, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[2])𝑛

+ (𝑒𝑣𝑎𝑙(𝑧, 𝑠𝑜𝑙2[1])) ∙ (𝑠𝑜𝑙[3])𝑛 

и получаваме 𝑎(𝑛) = 2. 5𝑛 + 3 + 4. (−2)𝑛 

С командата 𝑠𝑒𝑞(𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦(𝑎(𝑖)), 𝑖 = 1. .10) извеждаме на екрана 

първите 10 члена на редицата.  
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Колкото по-далечни елементи от редицата на Фибоначи се вземат, толкова 
частното на две съседни числа се доближава до златното сечение  

(приблизително 1.618 или 0.618) в зависимост дали вземаме 
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
  или  

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
. 

Лесно можем да докажем този факт. Да разгледаме редицата 
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
. 

Изпълнени са неравенствата 
𝑎3

𝑎2
>

𝑎4

𝑎3
>

𝑎6

𝑎5
.  Да допуснем, че е в сила 

неравенството 
𝑎𝑛−1

𝑎𝑛
>

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
. Тогава 

𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
= 1 +

𝑎𝑛−1

𝑎𝑛
> 1 +

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
=

𝑎𝑛+2

𝑎𝑛+1
. 

Следователно по индукция получаваме, че {
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
}

𝑛=2

∞

е монотонно растяща и 

следователно  редицата {
𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
}

𝑛=2

∞

 е монотонно намаляваща. Очевидно е 

ограничена от долу от нулата, следователно е сходяща. Тогава, ако означим 

𝑙 = lim
𝑛→∞

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
, след граничен преход в рекурентната връзка 

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
=

𝑎𝑛

𝑎𝑛+𝑎𝑛−1
=

𝟏

1+
𝑎𝑛−1

𝑎𝑛

  получаваме 𝑙 =
𝟏

1+𝑙
 или 𝑙 =

−1±√5

2
. От 𝑙 ≥ 0  следва, че  

lim
𝑛→∞

𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
=

−1+√5

2
=

2

1+√5
. 

Не е толкова лесно да се намери границата на редицата от Задача 4. 

Възможно е да се опитаме да намерим приближени стойности на границата 
𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
, като използваме процедурата  𝑔(𝑎) за пресмятане на членовете на 

редиците 𝑠𝑒𝑞 (𝑒𝑣𝑎𝑙 (
𝑔(𝑎𝑛)

𝑔(𝑎𝑛+1)
) , 𝑛 =  1 . . 100). 

Maple дава възможност за намиране на границата или на приближени 

стойности на границата за редиците {
𝑎𝑛

𝑎𝑛+1
}

𝑛=1

∞

 от разгледаните задачи  2, 3 и 

4. Ако използваме представянето на редиците от задачи 2, 3 и 4 чрез формули, 

можем да пресметнем границите с помощта на Maple с командата lim
𝑛→∞

𝑎(𝑛)

𝑎(𝑛+1)
  и 

получаваме съответно 
2

1+√5
, 

1

2
 и 

1

5
. 

Заключение 

Представените примери са използвани при обучението на студентите във 
Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. С удоволствие искаме да отбележим, че използването на CAS в 
часовете по математически анализ повиши интереса на студентите към 
предмета. Въвеждането на компютърни алгебрични системи в часовете по 
математика обогатява познанията на студентите и ги подготвя за 
предизвикателствата на информационното общество. Студентите проявяват 
интерес не само да решават задачи от сборниците, но и се опитват 
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самостоятелно да съставят нови задачи и да експериментират с помощта на 
Maple.  
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USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS IN FINDING OF A FORMULA FOR 
THE 𝒏 TERM OF A RECURRENT SEQUENCE 

Abstract: Solving the problem of finding a formula for the n term of a recurrent sequence with 
a linear dependence requires a series of calculations. We have written a sequence of 
commands in Maple that make all the necessary calculations. This helps students concentrate 
on methods of finding the general formula instead of algebraic calculations. Also, students can 
use Maple to check the completed calculations at each stage. Students can try to compose 
more difficult problems with linear connection between 4 and more consecutive terms of the 
recurrent sequence. 
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STUDENTS’ AND EMPLOYERS’ SATISFACTION OF INTERNSHIP 
IN COMPANIES 

Ivaylo Staribratov 

Plovdiv University "Paisii Hilendarski” 

Summary: The article examines the factors influencing the high school students’ satisfaction 
of the internships, as well as the interrelationship between student satisfaction with the 
internship and the employers’ satisfaction of the students' performance. A study of this 
satisfaction has been presented on the basis of a conducted survey. Positive interrelations have 
been established and the fact that primarily the organizational environment, the IT teacher's 
support and contextual factors play a crucial role in the high level of satisfaction with the 
production internship in ICT and non-ICT field. 

Key words: motivation, internship satisfaction, ICT, organizational environment, school, 
employers 

The transition from the life and role of a student to the world of labor and a worker 
is not always easy and pleasant, it is often accompanied by difficulties and problems 
in adaptation. Young people who have just graduated have to enter the labor market 
by applying their knowledge and skills learned at school in the context of the work. 
However, young graduates can not directly apply their school education knowledge 
in the new work environment. This in turn is a prerequisite for experiencing frustration, 
demotivation at work, which may lead to increased turnover of young employees in 
the organization. This transition can be facilitated and alleviated when schooling and 
learning at work go hand in hand and thus enable students to integrate the theory 
learned at school into practice by visiting manufacturing /production internship in a 
real environment. 

This also applies to the internship in ICT business, which is a mandatory subject 
in all classes with ICT ("system programming" and "graphic design", "computer 
networks", "computer technologies", etc.). Pupils carry out their mandatory internship 
either in a company with which the school has a contract or they find a place for their 
traineeship independently. 

The present study can be of benefit to all school teachers and principals who 
develop, integrate in the curriculum and administer internship programs for students 
for the first time. Its outcomes aim to undertake more effective and flexible policies for 
traineeships. They can also be a reference point for teachers, indicating that pupils 
get the maximum benefit from their internship, and this in turn is a feedback to both 
school and the company that the relationship between ICT education and ICT 
business is stable . The good interrelation between education and business brings 
benefits to both the educational institution, which needs to be "up and running" with 
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all new ICT technologies and for the business itself, which can more easily attract and 
hire potential talents, as well as for the students themselves who have the opportunity 
to apply the learned lessons in a real environment and thus their transition and 
adaptation to business is maximum balanced. 

The overall understanding of the process can be seen through the satisfaction of 
the internship experience both with students and with employers providing 
internships. However, Bulgaria currently lacks any territorial organization of the career 
guidance system. There are centers and consultants without clear co-ordination in 
their work. In classrooms, only the pedagogical counselor and form teachers work on 
the career guidance of students, which can not satisfy the need for quality and 
purposeful work with young people [1]. Therefore, any career start in the form of 
internship allows students accumulate work experience and habits in the ICT field. 
Finding work experience, in turn, satisfactory and meaningful, can help students build 
a career throughout their entire work cycle. 

In order to gain a clearer idea and conceptualization of the many factors 
influencing the satisfaction of the internship in the IT business and non IT business 
environment, different perspectives and practices will be presented. First of all, a 
review of the concept of "business internship satisfaction" for both learners and 
employers will be examined, then the factors influencing the satisfaction of internships 
in the IT sphere will be examined and some theoretical models will be presented on 
this issue . 

Definition of "internship". The internship is a fixed period of time during which 
a newly recruited worker, employee or student is trained practically in his/her 
specialty. Workplace internships have existed for centuries, and they have first 
appeared in medical education. Today, this term applies to many types of work. 
Trainee practice can be defined in different ways - in the scientific literature it is 
defined as "learning by experience", ie learning by doing "learning for experience", ie 
practical application of what is learned in theory, "practice" or experience in a given 
area, 'service-based learning', ie the accumulation of service-related experience but 
not necessarily linked to a career, 'cooperative education' resulting from learning 
through service, 'on-the-job', ie work experience gained outside the classroom [11], 
"industrial training "[16]" dual training ", ie parallel courses of theory and practice in 
companies. From the above definitions, it can be summarized that internship is a 
production practice, the learner gains practical experience in order to master a 
specialty. 

Internship Satisfaction. Job/internship satisfaction is defined as a set of 
psychological attitudes towards the work done by the worker/trainee. In the process 
of professional adaptation and self¬identification an important role is played by the 
labor activity motivation and the labor satisfaction. Satisfaction with the internship 
depends on the correspondance of the outcome of the work with the trainee's internal 
needs. 
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There are different views in the scientific literature on the satisfaction of 
internships among young and inexperienced people, but most of them unite their 
views in the following trends: 

• Students who have gained more experience in a work environment are clearly 
aware of their advantages and prospects in finding a job and building a career. 
They are more likely to remain in the company they have practiced [5]. 

• In the initial stages of the internship, trainees show a certain level of 
dissatisfaction with their assigned tasks, but at the end of the internship they 
find that they have understood the reasons for their assignments, which is a 
predictor of their ultimate satisfaction with the internship [2]. 

• Opportunities to start/stay in the company where the internship is held also 
play a major role in the satisfaction of learners' internship. Okay and Sahin 
have found that job offers are received by trainees who have taken their 
internship seriously, have carried out their delegated tasks responsibly and 
conscientiously, being disciplined and initiative, and therefore they have been 
highly rated by employers [14]. 

• Satisfied with their internship are trainees who have had constant feedback 
from their employers and also had some autonomy about how to perform their 
duties. Trainees who have been taken as part-time employees by their 
employers have shown low levels of satisfaction [4]. 

Factors influencing the satisfaction of the internship. 

Individual factors. Some authors study which of the trainees' characteristics 
predispose to success in their practice, which in turn leads to the satisfaction of the 
internship. They identify three individual factors which are defined as important 
prerequisites for an effective internship program: academic readiness (good 
theoretical training and practice in the specialty), positive expectations for practice 
and prospects of staying in a company [5,18] and self-initiative(active searching for 
information, building constructive relationships with other trainees/employees) [6]. In 
other studies, as predictors of satisfaction, qualities such as maturity and 
responsibility [10] are also distinguished. 

Support from the IT Teacher educational environment. According to Klee 
(trainees who receive support and feedback from their lecturers are much more 
satisfied with the internship than those who do not receive it.) The reason for this is 
that the school supervisors in the practice play the role of consultants and help 
trainees in the presence of difficult situations [9]. Frequent teacher visits [11], constant 
monitoring and supervision [16] are perceived as useful by learners. 

Moghaddam studies the effectiveness of student internship through the prism of 
the university administration responsible for this. Students who have been satisfied 
with the internship have indicated that the university administration has taken care of 
the good organization of their internship, taking into account their university tasks, has 
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effectively contributed to establishing and maintaining communication between 
business mentors and direct mentors at the university [12]. 

Work characteristics. Work characteristic are a set of variables related to 
employee activities at work. Lord and others quote studies that found that an important 
predictor of job or traineeship satisfaction was the similarity between trainees' skills 
and the associated task characteristics [10]. Other factors influencing the satisfaction 
are: the identity of the task, the skills, the importance of the task, the autonomy and 
the feedback. Skills are related to a range of activities and talent. Identifying the task 
is the extent to which the trainee manages to complete the task from start to finish. 
The importance of a task affects the extent to which the performance of the task is 
important to others, the autonomy is related to the freedom and relative independence 
the trainee has in planning and performing the tasks assigned to him, and the 
feedback - obtaining clear and direct information from the direct supervisor of how the 
employee manages the tasks. 

Organizational environment.The organizational environment, also known as the 
work environment, includes all learning opportunities, career development 
opportunities, company mentor support, opportunities to work in a team, co-worker 
support, and organizational satisfaction. 

Tarquin and Truscott found that the connection and relationship between trainees 
and their mentor in the organization were very important [17]. Adequate support, 
monitoring and assistance from the mentor, as well as from the other company 
employees, is a prerequisite for a high level of internship satisfaction [9]. Introducing 
in the organizational culture and identifying with the work staff leads to a higher 
commitment to the organization, clear perception of the roles in the company, lack of 
absences, low levels of stress, and reduced risk of conflict with other trainees [6,7]. 

Another study, conducted by a team of researchers from Math High School "Acad. 
Kiril Popov ", establishes that the students who have done their internship have 
remained very satisfied with the work in the company and that is of great benefit to 
them - both the gained experience and the useful contacts they have made with the 
employers and employees. Employers often provide them professional literature and 
students manage to keep close contacts with the employer [1]. 

Wen conducted a survey of a sample of 113 trainees, and found that the 
effectiveness of the attention, control and clarity of the tasks assigned by company 
mentors were positively related to the success of the internship [18]. Rothman adds 
to all this, and good communication, giving and receiving feedback from the mentor, 
offering challenging tasks as good predictors of traineeship efficiency [15]. 

Gupta and others quote studies that found that feedback, new tasks once the old 
ones were completed, clear job results, autonomy, a comfortable work environment, 
job prospects, new skills and teamwork are essential factors for trainees' satisfaction 
[5]. 
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Contextual factors. D'Abate and others distinguish several contextual factors 
that affect the satisfaction of the internship: salary, working time, travel to the 
internship place and the location of the organization in which the traineeship takes 
place. [3] Nelson also adds workplace security, peers, colleagues, and mentoring [13]. 

Paid traineeships or those in which financial compensation is offered lead to 
significantly higher levels of satisfaction than unpaid ones [9]. The interesting thing 
about Gupta's study is that there is no significant link between the length of the 
traineeship, the trainee's working hours during the week and the satisfaction of the 
traineeship [5]. 

The location of the internship also affects the satisfaction of it because internships 
with location close to the family environment are perceived more positively [3] 

Internship Employers’ satisfaction. Besides learners, employers can also 
benefit from internship programs. They more often prefer to hire people with 
knowledge and work experience and expect young people to be well-prepared for 
their needs. Recent studies, however, show that there is a significant gap between 
the expectations of companies and students [8]. For example, learners often expect 
when they start work to be introduced and well trained for their job position. 
Employers, however, expect well-trained staff to avoid additional training costs. 
Having in mind the disparity between the knowledge and skills of students, on the one 
hand, and the demands of employers, schools must offer internships to help students 
in the real world of business. 

The purpose of this study is to establish the predictors of high satisfaction with 
internships in high school students and the relationship between student internship 
satisfaction and the satisfaction of employers with student performance. 

167 students are the subject of the survey, students from Math High School 
"Acad. Kiril Popov " and Vocational School for Electrotechnics and Electronics VSEE, 
they complete their internship both in the field of ICT and in other fields. Of these, 
9.8% are from the 11 th grade, 90.2% from the 12th grade. The girls are 21.1 % and 
the boys - 78.9%. Students from different specialties - "System Programming” - 16%, 
"Graphic Design" - 17,9%, "Computer Technics and Technologies" - 21,8%, 
"Computer Networks" - 7,1%," Microprocessors" - 18,6%, "Automation of Continuous 
Production" - 10.3%, "Electricity production" - 8.3%. 

The study involved 13 companies: 6 companies are occupied with ICT production 
(hardware and software)  and  7 companies are occupied with non-ICT production 
(refrigerators, bicycles, automotive parts, lighting fixtures and others.) 

Methods of research. Satisfaction with the internship was measured by a battery 
of D'Abate [3], Klee [9], Marlborough [11], Moghaddam [12], and Wen [18] 
methodologies. It contains 44 statements, divided into six scales, measuring the 
satisfaction factors of the internship in a 7-point scale of the Likert type: 
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The first scale of "Individual Factors" includes 7 items. It is highly reliable on the 
Kronbach criteria (α = 0.901). It contains statements, related to the personal qualities 
of the trainees, predisposing for a better internship, eg. "I was actively looking for 
feedback from my company mentor during the internship," "I volunteered to do my 
job." 

The second scale is "IT Teacher Support". It contains 9 items and the reliability of 
the scale is also high - α = 0.966. Sample statements from this scale are: "The IT 
Teacher provided me with direct and immediate feedback about how I was doing." 
"The school administration cared for the normal running of the organizational 
traineeship." 

The third scale is "Work Characteristics" consisting of 6 items (α = 0.957). It 
contains statements like that "The actual work in the company has given me an idea 
of what my knowledge of ICT is and how well I am doing my internship." 

The fourth scale is "Organizational Environment". It contains 10 statements and 
also has high reliability (α=0.958). For example, "During the internship I learned a lot 
of things I would never learn in the classroom," "My mentor in the company shared 
personal experience to give me an alternative view of the problems I had during the 
project implementation" 

The fifth scale is “Contextual Factors”, consisting of 6 items (α = 0.880): e.g. "I 
had flexible working hours at the traineeship," "The people who worked where I was 
practicing were good-natured, and they helped me when it was necessary." 

The last scale is " Internship Satisfaction", it contains 5 items (α = 0.948) as "I 
really like the company I practiced", "One day I would be happy to start my career at 
the company I completed my internship." 

The satisfaction of the pupils' performance was measured by an author's method, 
consisting of 24 items in a 7-point Likert type scale. Statements: "Students show good 
problem solving skills", "Demonstrate self-efficacy and independence in their 
internship". This test is constructed to identify the main Employers and Mentors' 
satisfaction with the students and performance of students, the skills and knowledge 
that is considered important for a successful business: adapting to the organizational 
climate, decisions making, learn quickly, flexible behavior towards change, ability to 
apply new technology. Mentoring assessment is indicator of both the degree of 
internship effectiveness and indicator of dissonance between the knowledge received 
at school and the knowledge that is learned in internship. 

Results. In order to identify the factors influencing the overall satisfaction of the 
internships, a multiple regression analysis of all students was performed. In addition, 
ANOVA  results will be presented to better illustrate and explain the significant 
statistical differences on the "field of internship (ICT and non-ICT)" and "gender and 
field of internship" factors.In figure 1 below the β-coefficients show which predictors 
of satisfaction have the greatest influence: 
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Fig.1 Impact of the predictors on the overall satisfaction of internships 

R2 in the present study shows the degree or percentage of how independent 
variables can explain the variance in the dependent variable (total internship 
satisfaction). R2 for this model is 0.729. This means that independent variables 
(individualistic factors, teacher support, performance characteristics, organizational 
environment and contextual factors) can account for 75.9% of the variance of the 
dependent variable. However, this means that 24.1% of the variance remains 
unexplained, which implies the presence and existence of other additional variables 
that have a significant function in interpreting the concept of internship satisfaction 
that is not the subject of this study. 

The results of the regression analysis show that the organizational environment 
(β=0.586; p<0.001) has the greatest influence on the overall satisfaction with the 
internships. The perceived organizational support is positively related to the level of 
employee satisfaction. Organizational commitment and the presence of a manager 
who serves as a role model for trainees with whom to share their experiences is a 
significant factor in their positive perceptions of internship. No statistically significant 
difference (F (334,860) = 1,440, p = 0,232) was determined by“ gender and internship 
field“, but only by the " internship field" factor was found that students who have 
completed their internship in ICT field show higher levels of organizational 
environment than students in the non-ICT field internship (F (1288, 59) = 5.542, p = 
0.020). During the ICT internship, pupils acquire new habits and skills that they have 
not developed so far in their classrooms at school. Organizational support, as well as 
school support, are vital for the internship during the course of the school year. The 
ICT organization is a place where students create their professional role models and 
enter the corporate world. Employers are also expected to practice such culture of 
sharing and providing valuable information and experience with their trainees, giving 
them an adequate insight into the organization's work processes. This in turn leads to 
a sense of belonging to trainees, as well as improved and meaningful understanding 
of the profession or business they practice. This also gives students a clear view of 
future career choices, and this in turn enables employers to retain the best talent for 
themselves. The accessibility of the learning material studied in the organization, the 
possibilities for acquiring different techniques and skills, the prestige of the 
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organization influence the overall satisfaction with the internship. In addition, the 
ability to work smoothly and qualitatively in the future, the prospects of remaining in 
the firms where the internship takes place also have an impact on the overall 
satisfaction. 

Also, the relationship between the teacher/school administration's support for the 
practice and the overall satisfaction with the internship (β = 0.216; p = 0.002) is also 
significant. Teachers and school have always been a great factor in the development 
of students' professional identity, especially when it comes to the ICT field. Evidence 
for this is that ICT practitioners have shown higher values on the “IT Teacher Support”  
scale than students who do not practice their internship in the ICT field (F (2044,678) 
= 8,306; p = 0,005).Career guidance is very specific and involves many and diverse 
activities - diagnosis of specific talents in children; counseling parents and students 
after entering a high school; labor market survey; working with companies and making 
a connection with the business [1]. There is a general trend that the support of the IT 
teachers and school administration is very important for the students before joining 
internships. Students are actively seeking more information from their teacher, as 
most often this is their first manufacturing experience. When the knowledge, 
technology and skills acquired at school are in dissonance with business 
requirements, students rely on their school mentors for consultation, advice, and 
recommendations on how to address a particular problem they face in the internship 
It is interesting to note that girls who work in ICT companies rely heavily on the support 
of IT teachers or schools compared to girls practicing in non-ICT companies (F 
(1588,282) = 6,452; p = 0,012). This may be in the widespread stereotype that girls 
are not good at engineering disciplines and production, while there has recently been 
a higher feminization of the ICT market.It is crucial to disseminate constantly 
important, clear and timely information regarding the organization of the internship, 
as well as the easy contact with the teacher in the presence of emergencies for 
consultations. For students, the available appropriate orientation before the internship 
and the follow-up by the school, as well as the influence of the teachers exercising 
control, accessible counseling and personal support during the internship and 
subsequent evaluation and recognition of the pupils' work, have an impact on the 
overall satisfaction of the pupils during their entire internship in the designated 
organization. Here is also included the mandatory documentary part of the 
traineeship, ie the timely signing of contracts between the school and the 
organization, planning and recording the documentation for the internship in the form 
of diaries, reporting forms etc. 

Significant predictors of overall internship satisfaction are contextual factors (β = 
0.147, p = 0.021). Although the internship is of a temporary nature, contextual factors 
have a significant impact on overall satisfaction with it. Although students focus on 
teacher/school support and the organizational environment as leading, the working 
time and location of the company where the internship takes place have a significant 
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effect on the satisfaction. If the traineeships are not located near the place students 
live, the transport is a problem or if the time frame itself is inadequate to the students' 
time, this can lead to low levels of satisfaction. In the present study, however, there is 
a positive factor, which means that the two school administrations have helped the 
students to practice in a comfortable manner, taking into account their curriculum and 
also the time for transportation to the place of internship. There were no statistically 
significant differences in the "internship field" (F (279,674) = 3,576; p = 0,061 and 
"internship field and gender" (F (35,043) = 0,448; p = 0,504).. 

The predictor of "individual factors" (β = 0.057, p = 0.319) is negligible. It can be 
assumed that the positive attitude and activity of trainees don't play a key role in the 
high satisfaction with the internship, as Huang and Jia (2010) suggest. However, a 
significant statistical difference was found in the "internship field". Students practicing 
in the ICT sector have higher values on this scale than students  in the non-ICT field 
(F (574,135) = 5,935, p = 0,016). There were no significant differences in the "field 
internship and gender" factor (F (175,105) = 1,810, p = 0,181. Getting acquainted with 
other company employees, the initiative to search for information or feedback, and 
other proactive actions are not so crucial to the learners'satisfaction. This is probably 
because of the students' perception of the internship as a temporary phenomenon 
and an obligation in their educational process, and this leads to less proactive actions 
and initiatives on their own compared to other employees. A large number of pupils 
who have decided to apply for a job in another professional field or study abroad after 
finishing the secondary school do not perceive the accumulation of knowledge, skills 
and abilities in the organization as significant for their overall satisfaction with the 
internship as they do not see a perspective to remain in the company where their 
practice takes place. There is a tendency for a strong external motivation and a weak 
internal one in the course of the students' internship. 

Nearly no impact has the predictor of "work characteristics" (β = - 0.013; p=0.904). 
The diversity of skills and habits, the identity of the tasks, the personal significance of 
the assigned tasks, the autonomy in performance and the feedback are not relevant 
to the overall satisfaction There was no statistically significant difference between 
internship field and gender F (358,590) = 3,599; p = 0.060). It can be assumed that 
the mentors in the organization where the internship is held do not entrust the students 
with complex or very specific tasks that have a direct impact on the overall business 
process within the company/ enterprise. As a result, students do not perceive the 
tasks assigned to them as personally significant. It is possible that tasks or 
responsibilities concerning the general work process are not assigned to the students 
and therefore they do not take the job characteristics as a factor determining their 
overall or final satisfaction with the internship. However, students who practice their 
ICT intenship also show higher values on this scale than non-ICT students (F 
(1453,891) = 14,592, p <0,001. ICT autonomy in performing tasks is decisive. But in 
general a large number of managers responsible for designating the tasks of their 
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trainees do not impose much control over them as they have to fulfill other duties 
related to their job position. 

This implies freedom and autonomy in fulfilling the assignment tasks by the pupils, 
but this is not perceived as an advantage by the students. Mentor's feedback is also 
not considered to be crucial to overall satisfaction because, although they have a final 
assessment of the internship given by the mentor, this assessment is usually formal 
and does not directly indicate the skills and habits of the students acquired in the 
companies where they work. However, students who practice in IT companies show 
significantly greater satisfaction with their internship than students who are not 
practice their internship in this field F (349,396) = 5,107; p = 0.025). 

 Many employers try to benefit from student internships by looking at their trainees 
as "temporary tenants" and thus saving the need and time of recruiting and selecting 
cadres needed for certain projects, they often succeed in discovering "the best 
potential" for their needs but they do not have the necessary time resources to provide 
the maximum levels for training young people or cannot keep them for their needs 
because of the students' desire to continue their education elsewhere or students' 
high requirements to start a career. 

In order to establish the correlation between the student satisfaction and the 
employers' satisfaction with the students' performance in ICT sector, a correlation 
analysis was made. Pearson's coefficient was low and negligible (R2=0,263; 
p=0,126). It cannot be said that the satisfaction of the trainees is directly dependent 
on that of the employers. Perhaps the reasons for this are complex: the quality of the 
feedback given by the employer, the identity of the tasks assigned to them, the quality 
of project implementation, etc. So a conclusion could be drawn that the relationship 
between education and business is positive, but further efforts are needed in this 
direction to be improved. 

Conclusion 

The present study found the influence of certain factors on the high school 
students'satisfaction with the production internship. A multiple regression analysis 
was used that determines the predictors that have the greatest impact on satisfaction. 
These are: organizational environment, teacher/school support and contextual 
factors. To a lesser extent, it concerns individual factors and work characteristics. The 
correlation analysis showed that there is a very low and insignificant but positive 
correlation between student satisfaction with internship and employers' satisfaction 
with student performance. But if employers and school administrators take into 
account that focusing on the organizational environment, IT teacher support, and 
contextual factors have a strong impact on overall student satisfaction, they could 
further strengthen their cooperation in these areas and in this way to build an even 
stronger link between education and business, proof of which will be the strong 
satisfaction with the students' internship. 
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Резюме: Настоящата работа е посветена на описанието на алтернативен 
методически подход за обучение по компютърно моделиране в началното училище 
чрез приложението на груповата и екипната работа. Целта е повишаване на 
активността на учениците в учебния процес и изграждането на дигитални 
компетентности и умения за самостоятелно учене още от ранна възраст. 
Разгледани са понятията група и екип, компетенции и компетентност, и е обърнато 
внимание на дигиталната компетентност и умението за учене. Предложен е 
примерен вариант за изпълнение на проекти за самостоятелна работа чрез избрания 
иновативен подход, като част от учебната програма за 3 - 4. клас по дисциплината 
„Компютърно моделиране“. Проектите се реализират с езика за блоково 
програмиране Scratch. 

Ключови думи: групова и екипна работа, дигитална компетентност, умение за 
учене, компютърно моделиране, Scratch. 

1. Въведение 

През учебната 2018-2019 година в 3. и 4. клас на българските училище се 
въвежда изучаването на нова учебна дисциплина „Компютърно моделиране“. 
Прегледът на учебните програми, по които ще се провежда обучението показва, 
че се предвижда ранно обучение по програмиране във визуaлни блокови среди 
(например системата Scratch). Очевидно е, че трябва да се разработват нови 
методически похвати за преподаване на сложна учебна дисциплина като 
компютърното програмиране в ранна училищна възраст. Тук се разглежда една 
възможност за прилагане на групова и екипна работа в обучението по 
информатика и информационни технологии и в частност в обучението по 
компютърно моделиране. Една от често прилаганите форми на обучение е 
груповата работа, която впоследствие може да прерасне и в екипна работа. За 
разлика от традиционния подход на обучение, тя включва в себе си максимална 
активност от страна на учениците в учебния процес. Благодарение на тази 
активност учебното съдържание се усвоява по-бързо, по-лесно и по по-приятен 
начин, а учениците изграждат способности за свободно общуване с околните и 
за съвместна работа с тях. Груповата и екипната работа дават по-големи 
възможности за изграждането на дигитални компетентности и за развитието на 
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компетентността „умение за учене“ у учениците, в сравнение с традиционното 
обучение, защото изгражда умение за прилагане на теоретичните знания от 
училище в реални ситуации от живота  и възможност за взимане на по-бързи и 
адекватни решения. Тук разглеждаме различни интерактивни методи за 
приложение на груповата и екипната работа в обучението по информатика и 
информационни технологии при разработване  на проекти, реализирани с езика 
за блоково програмиране Scratch. 

2. Изложение 

Когато говорим за приложението на груповата и екипна работа в 
обучението, първо трябва да се изясни какво представляват групата и екипа, по 
какво се различават и какви са техните основни характеристики, за да може 
адекватно да бъдат внедрявани в учебния процес. Различните автори дават 
различни дефиниции за понятията, но според Дж. Катценбах и Д. Смит групата 
е „най-обикновена структурна единица, в която няма никаква значима 
потребност от подобряване на работата… липсва каквато и да е екипна цел, 
отговорност, взаимност“ [1], а екипът е „малка група от хора с взаимодопълващи 
се умения, които са се посветили на една обща цел, имат общи задачи и подход, 
за които са отговорни един пред друг“ [2]. Необходимо е да се прави разлика и 
да се знае, че всеки екип е група, но не всяка група е екип – въпрос на време е 
да се разбере дали групата ще може да се превърне успешно в екип. Основните 
характеристики, които са важни за груповата и екипна работа и които трябва да 
се вземат предвид при приложението им в обучението, са етапите на развитие 
от ниво група към екип, броят на участниците и ролите, които могат да заемат 
участващите. Има примерна рамка, която представя какви са етапите, ролите и 
подходящия брой участници, но в различните ситуации те варират и се избират 
спрямо поставената задача или ситуация, като целта е да се постигне най-
ефективен резултат.  

Груповата и екипната работа е интерактивен подход в обучението, 
благодарение на който учениците или съответно студентите биха придобили 
повече знания, умения и компетентности в сравнение с традиционния подход. 
Внимание ще се обърне на това как подходът влияе върху развитието на две от 
компетентностите, които трябва да се формират у учащите се – „дигитална 
компетентност“ и „умение за учене“. Тук ще изясним накратко понятията 
компетентностен подход, компетенции и компетентност. През последните 
години доминира така наречения компетентностен подход в образованието и 
това намира изражение в Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и в 
Националната квалификационна рамка (НКР). Тези рамки представляват обща 
препоръчителна позиция за ориентация в развитието на образованието, 
обучението и ученето чрез изпълнението на определен набор от критерии, 
които са свързани с качеството на обучението и постигнатите резултати от него. 
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Компетенциите се разглеждат като динамична комбинация от когнитивни и 
мета-когнитивни знания, междуличностни, интелектуални и практически 
умения, както и етични ценности и поведение. А компетентността е „доказана 
способност за използване на знания, умения и личностни, социални и/или 
методологични дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и 
личностно развитие“ [6]. ЕКР обединява националните квалификационни рамки 
на различните страни около обща съпоставителна основа и дефинира осем 
ключови компетентности, които са  необходими за личната реализация. 
Ключовите компетентности, посочени в Европейската референтна рамка, са: 
общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа 
компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; 
дигитална компетентност (информационни и комуникационни технологии 
- ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; 
инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество [7]. 

Ключовите компетентности, които ще се разгледат са „дигитална 
компетентност“ и „умение за учене“, поради факта, че приложението на подхода 
за груповата и екипната работа е в обучението по предмета „Компютърно 
моделиране“ в началното училище, тоест насочено е към информатиката и 
информационните технологии. Дигиталната компетентност предполага уверено 
и критично използване на технологиите на информационното общество и 
притежаване на основни умения в тази област (да се знаят основни компютърни 
програми за обработка на текстове, създаване на електронни таблици и бази 
данни; да се търси, събира, съхранява, обработва и управлява информация; да 
се оценява  актуалността на информацията; да се използват интернет базирани 
услуги, да се използват технологиите чрез критично мислене, творчество и 
новаторство и т.н.). А умението за учене предполага способността да се 
постоянства в ученето през целия живот, да се организира собственото учене в 
съответствие с индивидуалните нужди, което може да е индивидуално или на 
групи, и да се познават различните подходи, методи и възможности за учене 
(включва ефективно управление на времето и информацията, готовност за 
надграждане на вече придобити знания и т.н.). Умението за учене изисква добри 
знания, които са свързани с езиковите и дигиталните умения, защото те ще са 
незаменим помощник в по-нататъшното учене. Груповата и екипната работа 
влияе положително върху развитието на тези две компетентности у учениците, 
тъй като включва в себе си максимална активност от тяхна страна в учебно-
възпитателния процес (самостоятелно търсене на информация, самостоятелна 
работа по задания и самостоятелно вземане на решения), диалогов вид 
комуникация, развиване на сътрудничество, умения за планиране, креативност, 
критично мислене, динамика и други. 

Според Кирина Бойкова „студентите в дигиталната ера се нуждаят и 
изискват адекватни методи на обучение, които да включват интерактивни 
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медии, уеб базирано обучение, аудио и визуални стимули за представяне и 
възпроизвеждане на информацията от учебното съдържание, работа в група, 
дейности на принципа на ролевите игри. Това налага необходимостта от 
прилагане на съвършено нов подход в преподаването. Но не подход, който 
самоцелно да въвлича употребата на различни дигитални средства. А такъв, 
който да интегрира информационните и комуникационните технологии в 
учебното съдържание, да осигурява по-голяма автономност на студентите при 
тяхната самостоятелна подготовка, да насърчава работата им в групи по 
реализацията на различни проекти“ [9]. Твърдението е насочено към 
студентите, но смело може да се твърди, че това би могло да бъде приложено 
към обучението на учениците още от най-ранна възраст в началното училище. 
Когато тези методи се внедрят в обучението още от начален етап,  учениците 
вече ще са запознати с тях, а впоследствие много по-лесно ще могат да 
надграждат получените знания и умения, защото ще са свикнали с начина на 
работа.  

След като теоретичните понятия вече са пояснени, е ред на  представянето 
и на практическото приложение на груповата и екипната работа. Избраният 
метод за приложението й е чрез разработване на проекти за самостоятелна 
работа. Tъй като работата по тези проекти изисква група от хора с 
взаимодопълващи се умения, които имат обща задача за изпълнение, постигане 
на обща цел и носене на отговорност за постигането й, тук говорим за екипна 
работа. Задачата, която е избрана е свързана с част от темите в учебната 
програма за 3.-4. клас по дисциплината „Компютърно моделиране“, която 
според новия закон за предучилищното и училищно образование, влязъл в сила 
от 1 август 2016 година и базирания на него стандарт за учебен план, е 
определена за изучаване в задължителната подготовка още в началната 
училищна степен в рамките на 1 час седмично. По данни на МОН при 
въвеждането на учебната дисциплина „Компютърно моделиране“ в 
задължителната подготовка в 3. и 4. клас ще са необходими над 600 
квалифицирани учители. Очевидно е, че с тези учители трябва да се провежда 
съответно обучение [10]. 

В периода 02.04.-05.04.2018 година авторите на настоящата работа  
проведоха квалификационен курс на тема „Блок-базирано програмиране и 
компютърно моделиране в началното училище“ с продължителност 32 
академични часа в ПУ „Паисий Хилендарски“ като беше експериментиран  
подхода за групова и екипна работа в обучението. В курса участваха 30 учители 
от град Пловдив, които трябваше да придобият знания и умения, свързани с 
темата. Те притежаваха различно ниво на дигитална компетентност и на умение 
за учене. Внедряването на подхода в обучението е с цел да бъдат постигнати 
резултати с максимална ефективност спрямо знанията и уменията, свързани с 
блок-базираното програмиране и компютърното моделиране, а също така и 
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повишаване на нивото на компетентностите. Независимо, че подходът е 
приложен в група, състояща се от учители, аналогично може да бъде приложен 
и при учениците от началното училище, защото изучаваният материал е един и 
същ – просто трябва да се смени групата участници. 

Обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към 
овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на 
дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели 
на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях [11]. 
Структурата на учебното съдържание за 3. клас се състои от теми, които са 
свързани с дигитални технологии и дигитална идентичност, програмиране без 
компютър и работа с визуална среда за програмиране. Структурата на учебното 
съдържание за 4. клас се състои от теми, които са свързани с информация и 
дигитална идентичност, работа с визуална среда за програмиране и управление 
на програмируеми устройства.  

Избраният език за блоково програмиране от авторите е Scratch, заедно с 
едноименната визуална среда за програмиране.  

 
Фигура 4. Визуална среда за програмиране Scratch 

Езикът за програмиране Scratch е създаден в Масачузетския технологичен 
институт през 2003 година от Мичъл Резник (Mitchel Resnich). През 2015 година 
платформата е преведена на повече от 40 езика (включително и български език) 
и се ползва всекидневно в класни и извънкласни занятия от много училища и 
центрове за обучение. Мотото на  Scratch е: „Представи си, програмирай, 
споделяй“, а основния принцип при създаване на проект е:  „На първо място 
трябва да имаш идея, да си я представиш и визуализираш, след това да я 
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програмираш в Scratch и накрая да я споделиш със света.” [10]. Средата за 
програмиране на Scratch е визуална и благодарение на поредица от блокове, 
които представляват картинно представяне на съответната команда от езика за 
програмиране, може да се създаде програма. Блокът може да се избере, да се 
постави на работното поле и да се мести чрез влачене с мишката (drag and drop 
програмиране). Естествено, за да се получи краен резултат, който да е 
адекватен, трябва да има съответната логическа последователност на 
блоковете от команди. Обучаемите могат да изграждат различни сценарии 
(интерактивни истории, образователни игри, картички) с различни анимационни 
герои по техен избор.  

В рамките на първите три дни от проведеното обучение по „Блок-базирано 
програмиране и компютърно моделиране“, авторите на настоящата работа 
запознаха участниците с учебното съдържание включено в учебната програма 
по предмета „Компютърно моделиране“, като след края на всяка тема се 
решаваха различни практически задачи. Обучаемите разполагаха с примерни 
варианти за решаване на задачите и те самостоятелно трябваше да бъдат 
изпълнени във визуалната среда за програмиране Scratch. Задавани бяха и 
задачи за самостоятелна работа като бяха формирани групи за съвместно 
решаване на задачите. Имаше възможност за задаване на въпроси към 
преподавателите и получаване на помощ, за да могат да се затвърдят 
понятията и процедурите, които все още не са изяснени за обучаемите. Освен 
задачи, чийто решения трябваше да бъдат оформени като програмен код (под 
формата на сглобени блокове) във визуалната среда за програмиране Scratch, 
групите решаваха и задачи, които не изискваха работа с компютър. Обучаемите 
работеха в платформата Code.org (https://code.org/), където има различни по 
трудност курсове, насочени към компютърните науки, с включени примери, 
които потребителите могат да решават.  

В рамките на последния ден от квалификационния курс трябваше да се 
проведе контрол и оценяване на знанията. В този ден се формираха 5 екипа от 
по 6 души. Разпределението на обучаемите по екипи бе направено на случаен 
принцип, за да може участниците да се опознаят и да работят съвместно без 
притеснения. Зададената задача за самостоятелна работа е създаване на 
проект със Scratch по екипи. Условието на задачата е раздадено на всеки екип 
на хартиен носител, а допълнително изискване от участниците е, че трябва да 
се определи един говорител от всеки екип, който да представи реализацията 
на разработения проект. На фиг. 2 са представени изискванията към проекта, 
който трябва да бъде разработен. 

При  разработването и изпълнението на проектите чрез подхода на екипната 
работа, участниците трябва да преминат през следните етапи: 

• Планиране на проекта – в тази фаза са включени анализиране на 
проекта от страна на обучаемите и предлагане на идеи и методи за реализация; 
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• Изпълнение на проекта – в тази фаза се определя как да протича 
работата по проекта, разпределят се ролите на участниците в екипа, работата 
по проекта се извършва по предварително съставен план-график; 

• Представяне на резултати – готовите резултати се представят чрез 
обяснение на изпълнението на всяка стъпка от постигането им, както и начинът 
по който са постигнати зададените цели; 

• Оценка – оценяването става както от преподавателите, така и от самите 
участници, работили в екип. Оценка поставят и останалите участници в 
обучението. При оценяването беше използван методът за „Автентичната 
оценка“, описан в [12]. 

 
Фигура 5. Част от условието на проекта 

Заключение 

Авторите считат, че въвеждането на алтернативния методически подход за 
групова и екипна работа с метода  за изпълнение на проекти за самостоятелна 
работа по предметите и дисциплините, свързани с информатиката и 
информационните технологии, повишава ефективността на обучението и 
повишава нивото на знанията, уменията и компетентностите на обучаемите.  
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APPLICATION OF GROUP AND TEAM WORK IN  
COMPUTER MODELING FOR DIGITAL COMPETENCES 

Kosta Garov, Ivelina Velcheva 

Abstract: The following work is devoted to the description of an alternative and methodological 
approach for the training of students in Computer modeling in elementary school through the 
application of group and team work. The aim is to increase the activity of students in the learning 
process and to build digital competencies and skills for independent learning from an early age. 
A description is given for the concepts of group and team, competencies and competency, 
digital competencies and learning skills. Here is a proposed example for implementation of 
projects for self-learning through the selected innovative approach as part of the curriculum for 
3-4 grade in the discipline "Computer Modeling". The projects are implemented with a block 
programming language Scratch. 



XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 255 

 

ДОМАШНАТА РАБОТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕТИ КЛАС  

Десислава Видолова 

СУ „Иван Вазов“ гр. Сопот 
d.vidolova@abv.bg 

Резюме: В настоящата работа се разглежда значението на домашните работи по 
информационни технологии за учениците в пети клас, при изпълнението на които се 
използват иновативни методи и онлайн инструменти. Представена е  диагностика 
на формиращото отношение на учениците към самоподготовката чрез домашна 
работа с помощта на различни учебно познавателни задачи за домашна работа и 
анкетна карта. 

Ключови думи: домашна работа, отношение, самоподготовка, учебно-познавателни 
задачи, информационни технологии  

Информационните технологии са неразделна част от съвременното 
образование и обучение. Познанията придобити чрез новите технологии дават 
възможност у учениците да се развият и личностни умения, които впоследствие 
да подпомогнат интеграцията им в обществото. С приемането на новия закон за 
предучилищно и училищно образование в България се поставиха основите и на 

приложението на компетентностния подход в българското образование. 
Реализирането на този подход може да стане по много начини, един от които е 
прилагането на интегративни връзки в процеса на обучение на структурно и 

функционално ниво. Една възможност за реализация на такива интегративни 

връзки при приложението на компетентностния подход е показана в [1]. 
Формирането на дигитални компетентности у учениците от българските 
училища се осъществява  основно чрез обучението по информатика и 
информационни технологии. В началото на обучението си по информационни 
технологии (ИТ) учениците не са достатъчно информирани за това как да 
използват технологиите в своята самостоятелна познавателна дейност, за да я 
направят по-ефективна и задълбочена. Една възможност да се организира 
допълнителна учебна подготовка по информационни технологии е задаването 
на традиционните за българското образование домашни работи. Това може да 
се реализира  чрез използване на образователен софтуер, уеб сайтове и 
мобилни приложения. Така ще се подпомогне изграждането на умения за 
работа с компютър, до придобиване на нови знания и умения по ИТ и ще се 
формира положително отношение към самоподготовката на учениците. В 
цялостния учебно-възпитателен процес освен като пасивни потребители 
учениците ще се явяват и като създатели на ресурси. 
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Използването на ИКТ в учебния процес засилва интереса на учениците, 
стимулира активността им и допринася за затвърдяване на придобитите знания 
и умения. Днес към традиционната схема учител – ученик – учебник е прибавен 
и компютърът. „Компютърът органично се вписва в образователния процес в 
училище и се явява още едно ефективно техническо средство, с помощта на 
което значително се разнообразява процесът на обучение и изготвянето на 
домашните работи по предмета“. [4].  

Домашната работа, като част от учебния процес е неурочна самостоятелна 

работа, изпълняваща се без непосредствено участие на учителя. Основните ѝ 

цели са да подпомогне усвояването на учебното съдържание, да формира у 
учениците умения за самостоятелна работа, и да формира чувство за 
отговорност. В педагогическата практика задаването и проверката на домашни 
работи винаги са водели след себе си противоречивост, многообразие и 
проблеми. Неслучайно негативното мнение за обучението понякога се дължи на 
начина на задаване на домашните работи, техния обем, критериите за оценка и 
самото изпълнение на домашната работа. 

1. Домашната работа по информационни технологии 

Българските ученици започват да изучават предмета информационни 
технологии в задължителната подготовка в 5. клас. При постъпването в 5. клас 
те са изправени пред различни предизвикателства, в това число справянето с 
по-голямо като обем и сложност учебно съдържание, както и с изготвянето на 
различни по тематика домашни работи. Именно тогава учениците се сблъскват 
с ново учебно съдържание и нови методи за самоподготовка и изпълнение на 
домашни работи. Това може да се използва за формиране на правилно 
отношение на учениците към изпълнението на домашните работи чрез 
специфично мотивиране, подпомагане, поощряване, съобразяване с 
индивидуалните особености и специфичните начини за общуване. 

В 7 клас учениците вече са изучавали предмета и имат изградени навици за 
самоподготовка и изпълнение на домашни работи. Те могат да използват по-
голям набор от инструменти за изпълнение на домашните работи и проекти, но 
не липсват и ученици, които не изпълняват домашните си работи, отнасят се 
негативно към изпълнението и респективно показват по-слаби резултати при 
проверка и оценка на знанията. 

Съществено значение за формиране на отношение на учениците към 
самоподготовката е оценяването на домашната работа по информационни 
технологии. Добре е то да се извърши по предварително предложени критерии 
от учителя, с които учениците да са запознати предварително. Приетите 
критерии трябва да са насочени към процеса на усвояване, осмисляне и 
възпроизвеждане на новата информация. Те могат да са свързани с 
усвояването на предходни знания или с изпълнението на предишни практически 
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задачи. Домашните работи трябва да се добре премислени и пригодени към 
нуждите на учениците. Важна е комуникацията между учителя и учениците: той 
трябва да им помогне да разберат целта на домашните и да предоставя 
достатъчна и полезна обратна връзка. При натоварената програма повечето 
учители не разполагат с необходимото време да проверяват домашните 
индивидуално и да дават подробни рецензии за всеки ученик, но има и други 
начини за проверка на домашната работа и превръщането ѝ в значима част от 
учебния процес. Например учителят може чрез използване на онлайн-
платформи и инструменти да посочи верния начин за изпълнение на домашната 
работа и там всеки ученик да разбере и открие своите пропуски. Който и метод 
за проверка на самостоятелната домашна работа да бъде избран, обсъждането 
и оценяването на домашното са важни за осъществяването на връзката между 
домашната работа и работата в клас и осмислянето на труда, който учениците 
полагат в къщи. Могат да се прилагат и иновативни методи за оценяване на 
учениците като метода за „Автентичната оценка“, описан в [3]. 

2. Типове учебно-познавателни задачи за домашна работа по ИТ 

В изследването са използвани задачи, базиращи се на тезата на Р. 
Трашлиев, който предлага класификация на традиционни и редуцирани 
варианти въз основа на структурните елементи на задачата. Традиционната 
(стандартната) задача включва трите съставки на структурата - дадено, 
търсено, метод. При другите видове задачи (редуцирани) никога не се съдържат 
и трите инвариантни структурни елемента. Авторът ги нарича редуцирани 
задачи от първа степен, от втора степен или от трета степен в зависимост от 
броя и наличността на структурните елементи [5]. Тук използваме и основните 
характеристики на задачите по информатика и информационни технологии, 
описани от К. Гъров в [2]. 

В настоящото изследване са използвани три типа познавателни задачи: 
- традиционна;  

- задача с дадено и търсено /Редуцирани задачи от I степен/;  

- задача, в която има само дадено /Редуцирани задачи от II степен/.  

Всеки тип задача се използва след завършването на конкретна тема от 
учебното съдържание, за да се установи нивото на усвояване на учебния 
материал. 

При използването на традиционен тип учебно-познавателни задачи се 
наблюдава използването на вече усвоени от ученика знания. Той внимателно 
разглежда, запомня и възпроизвежда представения му образец, като това става 
без промяна на модела. Този тип задачи се използват при задаването на 
домашна работа по ИТ в началото на пети клас, когато учениците работят с 
графичния редактор Paint. 
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Пример: Нарисувайте дадената картинка с помощта на Paint, като 
използвате посочените цветове 

 
Добавете следния текст в дясната част на картината като използвате 
инструмента за вмъкване на текст. 

Бяла,спретната къщурка 
Две липи отпред.  
Тука майчина милувка 
Сетих най-напред. 

Форматирайте текста по следния начин: Шрифт Arial, размер – 12 pt, цвят – 
черен 

Изпратете създаденото изображение на електронната поща на вашия 
преподавател. 

При задачите от типа – дадено и търсено, ученикът използва усвоените 
знания и умения в нови условия. В изследването си съм използвала задача, в 
която се проверяват усвоените знания по два учебни предмета /български език 
и литература и информационни технологии/ и за това съм нарекла домашната 
работа „бинарна“. По предмета информационни технологии се прилагат 
знанията за форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац, а по 
български език и литература се проверяват знанията по темата „Думите, като 
части на речта“. 
Пример: Въведете дадения текст в MS Word, спазвайки всички правописни и 
пунктуационни правила! 
Определете думите, като части на речта /граматическите им признаци/, като ги 
напишете в една колона под текста. 
Из „Ян Бибиян на Луната“ 
„Уважаемо събрание – започна той. – Радвам се за интереса, който проявихте към 
моите планове и който ви е събрал тук...Зная, че за мнозина моите намерения 
изглеждат лудешки. Може би те имат право. Но това не може да ме разколебае“… 
Да, аз тръгвам на едно страшно пътешествие. Първото, което човек от Земята 
предприема – пътешествие до Луната. 
Милиони години нашата майка Земя и небесната царица – Луната – си пращат 
мълчаливи погледи, гледат се като тайнствени загадки, виждат се, а не се познават.  

При преписване на текста спазвайте всички правила за въвеждане на текст в 
MS Word! 
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Форматирайте текстовия документ, като зададете за заглавието на текста: 
размер 20 pt, шрифт Georgia, стил получер, подравняване - центрирано, отстъп 
след абзаца - 12 pt, цвят – червен; размер на основен текст – 12 pt, двустранно 
подравнен, шрифт - Arial, отстъп за първи ред във всеки абзац – 1,4 см, 
междуредие – 1,15; думите в колоната след текста - размер – 14 pt, шрифт - 
Times New Roman, подравняване – отляво, междуредие – 1,5см; вашето име, 
класа и номера - дясно подравнен, 13 pt, шрифт Calibri, наклонен, разстояние 
преди абзаца 12 pt, цвят – зелен; името на файла да се състои от класа и номера 
ви. Например: 5б_8_части на речта. 
Готовите файлове изпращайте на електронните пощи на преподавателите по 
информационни технологии и български език и литература. 

Изискващите творчески подход задачи са от типа - имаме дадено /търсено/ 
и ученикът сам решава поставения пред него проблем, като сам организира 
дейността си и използват вече усвоени знания. Тези задачи се характеризират 
с висока степен на самостоятелност и оригиналност на учениците. „Именно чрез 
този тип задачи учениците изразяват своя личен опит, въображение и 
индивидуални способности. [4]. 
Пример: Създайте рекламен материал, в който да представите пет красиви 
места в България. Използвайте най-подходящия от изучените софтуери. При 
изпълнението на домашната работа спазвайте следните изисквания: 
Правилно изберете софтуера, с който ще работите. 
Правилно изберете оформление на заглавния слайд и разположението на 
заглавието. 
Правилно подберете снимките и текста към тях. 
Спазвайте изискването на един слайд да е представена една идея. 
Спазвайте изискването броят на красивите места, за които пишете да 
съответства на броят им в условието на задачата 
Подберете подходящ текст за край във финалния слайд. 
Изпратете домашната работа на електронната поща на преподавателя в срок. 

3. Цел, предмет, обект и задачи на изследването. 

Проблемът за обективното диагностициране и измерване на равнището на 
знанията и уменията на учениците е един от основните проблеми на 
образователната практика. Наред със създаването на дидактически тестове все 
по-голямо внимание се отделя и на самостоятелно изготвените домашни 
работи по информационни технологии и отношението на учениците към 
различните типове познавателни задачи. Използването на тези задачи дава 
възможност при изпълнението на домашната работа учениците да работят с 
различни средства, като различни програми, онлайн-платформи и инструменти. 
Обект на изследването е самостоятелната домашна работа в обучението по 
информационни технологии в пети клас. Предметът на изследването е 
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установяване на ученическото отношение към изпълнението на 
самостоятелната домашна работа по информационни технологии. 

Целта на изследването е диагностика на формиращото отношение на 
учениците към самоподготовката чрез домашна работа по информационни 
технологии. Изследването е проведено с 28 ученици от 5. клас на СУ „Иван 
Вазов“ гр. Сопот. 

Реализирането на целта се свързва с използването на различни учебно-
познавателни задачи за домашна работа и анкетна карта, даваща възможност 
за проучване на отношението на учениците. 

4. Резултати и анализ на изследването 

Въпросите в анкетата, използвана в изследването са пряко свързани с 
възможността за формиране на ученическо отношение към домашните работи. 
Имаме няколко аспекта за формиране на отношение към домашните работи по 
информационни технологии: 

- влияние на домашните работи върху способностите на ученика 

- начини за задаване на домашните работи, критериите за оценка и 

начините за представянето им на учителя 

- иновативни начини за изпълнение на домашната работа 

- затруднения и лесно справяне с поставените задачи 

При отговора на първия въпрос от анкетата се вижда, че повечето ученици 
имат положителна нагласа към домашните работи като цяло. /фиг.1/ Това 
показва, че част от тях осъзнават значението на самостоятелните работи в 
учебния процес. 

   

 фигура 6 фигура 7 

Домашните работи по ИТ спомагат за развитието на уменията по предмета 
при 90% от анкетираните ученици. Наблюдава се повишен интерес към 
усъвършенстване на уменията за работа с различни програми./фиг.2/ 
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Важен момент от изработването на една домашна работа е това дали 
заданието е поднесено по разбираем начин. В случая 95% от  учениците  са 
одобрили начина, по който е зададена домашната работа. /фиг. 3./ За тях 
заданието е разбираемо и те не срещат затруднения с разбирането му. 

   

 фигура 3 фигура 4 

По-голяма част от анкетираните ученици са категорични, че за тях е важно 
как са зададени критериите за оценка на домашната работа. Стремежът им към 
по-високи резултати е свързан пряко с разбирането на критериите. /фиг.4/ 
Правилно зададените критерии помагат на учениците още в процеса на 
изработване на домашната работа те да се самооценят и да установят в каква 
степен са изпълнили заданието и до колко са оправдани техните очаквания. 

За да открият своите пропуски и затруднения при изпълнението на 
домашната работа, 95% от учениците изпитват необходимост от направата на 
анализ на домашната работа след нейното изпълнение./фиг.5/  Независимо по 
какъв начин ще се направи той, учениците считат, че чрез него оценката, която 
са получили, е по-обективна. 

   

 фигура 5 фигура 6 

Един от интересните въпроси в анкетата е свързан с начина на представяна 
на домашната работа на учителя. Именно новостите, с които се сблъскват 
учениците в часовете по информационни технологии в 5 клас, създаване на ел. 
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поща, онлайн-платформи и инструменти, повишават интереса им към 
използването им при подготовката и изпълнението на домашните работи. 74% 
от учениците предпочитат да използват електронната поща и 26% - онлайн 
инструменти./фиг. 6/ 

Бинарните домашни работи са новост в изпълнението на домашни работи 
по информационни технологии. В настоящото изследване съм приложила 
домашна работа по ИТ и български език. Оценяването на домашната работа в 
два аспекта все още се приема с недоверие от учениците в 5 клас. 59% от тях 
са приели с интерес предизвикателството, а 41% не са проявили интерес./фиг.7/ 

   
 фигура 7 фигура 8 

В изпълнението на поставените домашни работи учениците в 5 клас 
изпитват затруднения. Най-трудни за тях са задачите, при които учителят е 
задал изискванията, на които трябва да отговаря домашната работа и 
учениците сами трябва да търсят пътя за постигането им. /фиг.8/ 

Анкетираните ученици предпочитат традиционни задачи и задачи с дадено 
и търси се, като задания за домашна работа. Считат се най-уверени в 
прилагането на готови алгоритми и работа с готови модели на задания. Не е 
малка и частта на учениците /26%/, които искат да проявят творчество и 
индивидуализъм, да изразят своето отношение към темата на домашната 
работа и начина ѝ на изпълнение./фиг.9/ 

   

 фигура 9 фигура 10 
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Удовлетвореността от решаването на домашните работи и отношението на 
учениците към самоподготовката имат пряка зависимост. Колкото ученикът е 
по-удовлетворен от изпълнението на домашната си работа, толкова 
отношението му към нея е по-положително. От фиг.10 и фиг.8 се вижда, че 
макар учениците да изпитват най-големи затруднения в задачите с творчески 
мотив, именно от изпълнението на такъв тип задачи те са най-удовлетворени. 
Предпочитат да разкрият своите виждания, умения и отношения към 
поставените задачи, от отколкото да решават традиционните задачи по 
информационни технологии. Именно чрез изпълнение на творчески задачи  
учениците се учат на самостоятелност, увереност в способностите и 
отговорност. 

5. Заключение 

Съвременното обучение по информационни технологии трябва да развива 
взаимната свързаност на знанията, да стимулира активността и творческата 
дейност на учениците. Използването на различни учебно-познавателни задачи 
за домашна работа е начин за повишаване на мотивацията на учащите се за 
усвояване на учебното съдържание, както и за формиране на отношение към 
самоподготовката по предмета. Прилагането на педагогически методи за 
самоподготовка с използването на съвременни технологии води до създаване 
на разнообразна образователна среда, в която учащият е активен участник в 
процеса на своето развитие. 

В резултат на направените анализи в настоящото изследване можем да 
обобщим, че учениците в пети клас са положително настроени към домашните 
работи по информационни технологии. Макар да изпитват затруднения при 
задачите с творчески характер, те предпочитат да представят своите виждания, 
умения и отношения към поставения проблем. Въвеждането на бинарни 
домашни работи по предмета все още се приема с недоверие, но предизвиква 
интерес у учениците. Използването на различни методи и средства за задаване 
и изпълнение на домашните работи би довело до по-добри резултати в 
усвояването на учебния материал, формиране на положително отношение към 
самоподготовката и повишаване мотивацията за усъвършенстване и учене през 
целия живот. 
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INFORMATION TECHNOLOGY – HOMEWORK IN FIFTH GRADE 

Desislava Vidolova 

Summary: This report examines the importance of information technology homework for fifth-
grade students using innovative methods and online tools. A diagnosis of the students' attitudes 
towards self-preparation through homework is presented, with the help of various learning 
cognitive tasks for homework and a poll. 

Key words: homework, attitude, self-preparation, tasks, information technology 
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МАТЕРИАЛЪТ ПО ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА В 
УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ 

ФРАНЦИЯ И БЕЛГИЯ 

Марта Сугарева1, Мариана Мургова2 

1ПУ "П. Хилендарски"; marta.sugareva@yahoo.com 
2УНСС;   mmourgova@yahoo.com 

Резюме: Докладът представя елементи от образователното съдържание на 
учебните програми по Математика в общообразователните училища във Франция и 
в Белгия – в раздела по Вероятности и статистика. Целта е да се подпомогне 
разработването на този раздел в учебните програми в България, като се въведат 
основни понятия по статистика, необходими за повишаване на статистическата и 
математическата култура на нашето население. 

Ключови думи: Статистика, статистическа грамотност, учебни програми по 
Математика, Раздел „Вероятности и статистика“, Франция, Белгия. 

В настоящия доклад ще засегнем една част от образователното 
съдържание на учебните програми по Математика – в раздела по 
Вероятности и статистика. Ще се спрем на учебното съдържание, включено 
в този раздел в програмите за средно общообразователно равнище във 
Франция и в Белгия. Целта е да подпомогнем процеса на реформиране на 
средното образование у нас, като покажем опита на други европейски държави 
в тази област. 

Защо Франция и Белгия? 
 

Идеята да се проучат образователните програми във Франция възникна 
случайно, по повод на посещение на тази страна на един от авторите, М. 
Сугарева, за изнасяне на лекции по програмата Еразъм+ в Университета Лил 1. 
Почти по същото време (една седмица по-рано) участвахме с доклад в 47-мата 
Пролетна конференция на СМБ в Боровец, на която изнесохме доклад на 
тема: Образованието по статистика в училищата в България − 
предпоставка за статистическата грамотност сред населението 
(публикуван на сайта на конференцията). 

Нашият интерес към проблема датира много по-отдавна, тъй като се 
занимаваме професионално с преподаване на Статистика и демография на 
университетско равнище – съответно в ПУ „П. Хилендарски“ (М. Сугарева) и в 
УНСС (М. Мургова). 
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В процеса на нашето проучване върху съдържанието на учебните програми 
(за масовите средните училища) по Математика в раздела „Вероятности и 
статистика“ установихме, че те в недостатъчна степен покриват материала, 
който според нас е необходим, за да могат учениците да получат необходимите 
знания в тази област на науката. 

По тази причина направихме опит да проучим ситуацията в други държави, 
а именно този на Франция и Белгия. 

Защо са необходими повече знания по Вероятности и 
статистика при завършване на средно образование? 

 

 

Студентите, следващи икономически специалности (както и други 
специалности, като Социология, Психология, Медицина и др., в които се изучава 
Статистика) в България или в други държави, срещат големи затруднения при 
усвояване на материала, който се преподава по Статистика. Нашият опит със 
студенти, на които преподаваме във ФИСН (ПУ) и в УНСС, както и срещите ни 
със студенти, следващи във Великобритания (University of Rochester, Simon 
Business School); Франция (Grenoble Ecole de management); в НБУ – София и 
др., показват недвусмислено, че средното образование в България не дава 
достатъчно знания на завършващите 12-ти клас, така че те да могат да следват 
успешно в тези университетски програми. 

Наблюдава се недостиг на основни знания по Статистика при голям брой 
медийни публикации, някои от които заблуждават общественото мнение, 
всявайки необосновани страхове за бъдещето на нацията (в демографски 
смисъл), етнически страхове, противопоставяне на етническа основа и др. При 
опитите ни да изясним подобни неясноти и да възпрем излъчването на невярна 
и манипулативна информация, се натъкваме нееднократно именно на 
некомпетентност по статистически въпроси (от страна на журналисти и на 
коментатори – дори на такива с научни титли.) 

Ниската статистическа култура може да стане причина за различни 
манипулации в политическата област (например, по време на избори); във 
финансовата област и в други области на обществения и личния живот на 
хората. Липсата на добра статистическа култура у населението може да бъде 
пречка за цялостното икономическо развитие на страната. 

Структура на системата на средно образование във Франция3 

Във Франция средното образование има следните две степени: колеж и 
лицей. Образованието в колеж продължава 4 години – обикновено от 11 до 15-

                                                                 
3 Информацията в този раздел е взета от https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_secondaire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_secondaire
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годишна възраст. Образованието във Франция (както и в България) е 
задължително до 16-годишна възраст. Завършилите тази степен на 
образование получават национална диплома („за патент“) – diplôme national du 
brevet.  

Следващата степен на средно образование (след завършване на колеж)  
е лицей и продължава три години. Включва съответно: втори клас (отговаря на 
нашия 10-ти клас); първи клас (отговаря на 11-ти клас у нас) и "терминал" (12-
клас у нас), след което има изпит – Baccalauréat (у нас – матура). Този изпит се 
приема като първа университетска диплома и е необходим за записване в 
университетите. По старата програма (а също и днес в някои държави като 
Швейцария) има и "трети клас" на лицей (в някои франкофонски държави и до 
днес е така).  

Във втори клас (на лицей) се изучават общообразователни предмети 
(seconde générale). В първи клас образованието на учениците се профилира, 
като имат възможност да избират в общообразователните училища между 
следните видове паралелки: 1) литературна, 2) науки (естествени науки) и 3) 
икономически и социален профил. Успоредно с това на учениците в 
общообразователните училища се преподават курсове по професионални и 
технически дисциплини, по които те държат съответни изпити и които се 

признават за учебни часове при полагане на изпита Baccaloréat. 

Образование по Статистика и вероятности на ниво „колеж“ (до 16-
годишна възраст) 

Във Франция и в останалите държави, в които се преподава на френски 
език, още преди да влязат в "лицей", т. е. през годините на задължителното 
образование  (до 16-годишна възраст), учениците получават сериозни знания 
по статистика. На този етап от образованието материалът по Статистика и 
вероятности заема около 1/3 от материала по математика4. (Класовете във 
Франция се броят на обратно – започват по-висок клас, а към края на средното 
образование са в първи клас, накрая имат клас „терминал“.) 

В 6-ти клас на колеж във Франция (отговаря на 6-ти клас у нас) в учебната 
програма по Математика в раздел „Организация и управление на данните“ са 
включени следните теми: Пропорционалност; Таблици и графики. 

В 5-ти клас (отговаря на 7-ми у нас) – в раздел „Организация и управление 
на данните“ са включени следните подраздели: Пропорционалност; Статистика. 
Във втория подраздел (Статистика) са включени: речник на статистическите 
понятия; групиране на данните по значенията на признак; изчисляване на 
честота; построяване на диаграма. 

                                                                 
4 http://www.education.gouv.fr/ cid52692/les-enseignements- nouvelle-seconde.html 
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В 4-ти клас (отговаря на 8-ми клас у нас) се изучава: пропорционалност, 
мащаб; скорост; проценти; средна – проста средна и претеглена средна. 

В 3-ти клас на колеж във Франция (отговаря на 9-ти клас у нас) се изучават 
следните понятия по статистика: съвкупност, признак, значения на признака; 
общ брой (на единиците в съвкупността); обхват (размах);  средна 
(аритметична); тегла, средна аритметична претеглена; кумулативен брой (FCC); 
честота, медиана. Този материал се преподава бавно и с множество примери. 
В същата година се изучават и квартилите.  Медианата и квартилите показват 
на учениците "структурата на съвкупността" - помага им да разберат (на по-
късен етап от образованието) понятието "разсейване" (чрез интерквартилното 
разстояние). Разглежда се понятието „вероятност“. Във Франция втори и първи 
клас (отговарящи на 10-ти и 11-ти клас у нас), както и клас „терминал“ 
(отговарящ на 12-ти клас у нас) се отнасят към „лицей“. 

В друга френско езична страна – Белгия - в 5-ти клас (отговаря на нашия 
5-ти клас) учениците изучават следния материал (подготовка за раздела 
Статистика и вероятности в по-горните класове): симетрия и ос на симетрия; 
отношение (относителни числа), относителен дял и процент; преминаване от 
относителен дял към процент и обратно; измерване, претегляне (бруто, нето, 
тара); таблици и графики – преминаване от таблици към графики, четене на 
графики (стълбовидни, точкови, линейни и кръгови диаграми), четене на 
таблици; кръгова диаграма и връзката й с таблица и връзка с процентно 
разпределение; таблица на разпределение – в абсолютни числа и в проценти – 
с примери. Прави се връзка с материала за „повърхност и площ“. Учениците се 
запознават с понятието „скала“ при съставяне на чертеж и картограма, 
използвана за представяне на географски различия. Изучават се средна 
аритметична и медиана (с примери – с числа и диаграма). Въвеждат се 
понятията „печалба“ – като разлика между цената при купуване на дадена стока 

и продажната цена; „капитал“, „лихва“ („рента“) и „лихвен процент“ [3].  

В 6-ти клас (съответстващ на 6-ти клас у нас) се изучават:  

• относителни дялове (фракции): относителният дял като дроб 
(обикновена и десетична), разделяне на цялото на равни части, част от число и 
процент; отново лихвен процент и начисляване на лихва всяка година – всичко 
с много примери;  

• пропорционалност, коефициент на пропорционалност; как да се 
разпознае ситуация с пропорционалност и как да се използва 
пропорционалността, придружено с много примери и отново изчисляване на 
проценти;  

• работа с данни: организиране и представяне на данни; четене на 
таблици и графики и организиране на данните в таблица; .таблица по редове, 
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таблица по колони; двумерна честотна таблица (таблица на двумерно 
разпределение);  

• графични изображения (картезианска графика – изобразяваща 
динамиката на една величина в зависимост от стойностите на друга, - ако двете 
серии от данни са пропорционални, тогава графиката е права линия, минаваща 
през началото на координатната система; стълбовидна диаграма). 

В 7-ми клас (отговаря на нашия 7-ми) се изучава: пропорционалност, 
проценти, скорост; симетрия (упражнения); статистика (диаграма със 
стълбчета, кръгова диаграма, честоти);  

В 8-ти клас (отговарящ на нашия 8-ми) се изучава: пропорционалност и 
проценти; статистика (обработка на данни – дескриптивна статистика – средна, 
съответно проста и средна претеглена; решаване на задачи с „тегла“). 

В 9-ти клас (отговарящ на нашия 9-ти) се изучава: линейна функция – 
параметри: коефициент и свободен член; графично представяне; примери. 
Вероятности – случаен експеримент, събитие, елементарно събитие. Обратно 
събитие. Невъзможно събитие. Сигурно събитие. Несъвместими събития. 
Вероятност: на събитие, на сигурно събитие, на невъзможно събитие, 
вероятност за настъпване на поне едно от две несъвместими събития (събитие 
А или събитие Б). 

В материала, необходим за подготовка за изпита Baccaloreat (наша 
матура), във Франция са включени следните теми: средна, дисперсия, 
стандартно отклонение; медиана, квартили, междуквартилно разстояние; 
област на пресичане на две съвкупности; пропорции, проценти и вероятности; 
елементарно събитие; случаен експеримент; равно вероятни събития; 
вероятност за настъпване на дадено събитие; противоположно събитие; 
вероятност за настъпване на протвоположно събитие; условни вероятности; 
случайна величина; математическо очакване; дисперсия и стандартно 
отклонение; изчисляване на вероятност за настъпване на събитие; определяне 
на закона  за вероятностното разпределение на случайна променлива; 
вероятност; биномно разпредeление; опит на Бернули и  схема на Бернули; 
извадка и доверителен интервал; изчисляване на биномните коефициенти; 
нормално разпределение; приемане или отхвърляне на хипотеза с вероятност 
95%; влияние на структурата върху комплексни показатели, включващи 

интензивен и екстензивен (структурен) компонент [1,2,4].  

Заключение 

Представените материали са само фрагменти, илюстриращи 
възможностите за даване на повече знания по Вероятности и статистика на 
учениците от различни класове в българските общообразователни училища. 
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Едно систематизирано изложение на всички възможности в тази насока, 
дори и само на тези, произтичащи от учебните програми във Франция и Белгия, 
би изисквало по-голям обем в сравнение с този, който е предвиден за 
настоящата конференция.  

Очевидна е необходимостта от по-нататъшна работа върху материалите, 
представящи както учебните програми и учебниците по математика във 
Франция и Белгия, така и в други страни от Европа и извън нея. Авторите си 
запазват правото да предложат на уважаемите колеги конкретни насоки, в които 
според нас би могъл да се развие материалът по математика, преподаван в 
българските училища в раздела "Вероятности и статистика". От особена 
важност, според нас, е обвързването на материала по Вероятности и 
статистика с другите раздели, на учебните програми по Математика, както и 
засилването на междупредметните връзка с дисциплини като: Физика и 
астрономия, Химия и опазване на околната среда; География и икономика; 
Биология и здравно образование и др.  

Също така, според нас е необходимо материал от раздела "Вероятности и 
статистика" да присъства във всички учебници - за всички класове - от 5-ти 
до 12-ти. По този начин учениците ще могат да затвърдят наученото и ще могат 
да ползват съответните знания през целия си живот. 
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Abstract: The paper presents some elements of the educational content in the school 
programs of Mathematics in France and Belgium, more precisely in the sections for Statistics 
and Probabilities. The aim of the paper is to contribute to improving the school programs in 
Bulgaria in the respective sections. We consider this necessary for increasing the statistical 
and the mathematical literacy of the population in our country. 
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ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
ЗАВИСИМОСТИ С РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ, РЕАЛИЗИРАН С 

МАКРОСИ В SAS 

Веска Нончева, Мария Атанасова 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, ул. Цар Асен 24, 4000 Пловдив 
wesnon@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Тази статия представя практика за изграждане на компетенции за 
визуализиране на информацията и търсене на зависимости, извлечени от данните. 

Ключови думи: линейна регресия, макроси и макропроменливи, SAS software 

1. Въведение 

Математическата компетентност е съпроводенa с интензивна комуникация, 
в процеса на която се представят и обсъждат математически модели, 
формулират се и се проверяват хипотези, събират се и се обработват данни 
(наблюдения), развива се критично мислене и способност да се представят 
аргументи, да се убеждават другите със силата на логиката. По такъв начин се 
развиват и укрепват комуникативните умения и способността за работа в екип, 
която е една от важните съставки на социалните и граждански компетентности [1].  

Има множество ефективни подходи за преподаване и изучаване на 
математика и статистика. Нашият подход започва с формулирането на реална 
задача за извличане на знания от данните, представяне на нейното решение 
със съвременен софтуер и стигане до осъзнаване на необходимостта от 
изучаване на теорията.  

В тази статия ще представим практика за формиране на компетентности за 
откриване на емпирични зависимости със средствата на регресионния анализ и 
макропрограмирането със софтуера SAS, подпомагащ ученето през целия 
живот. Ще обвържем съвременното обучение по статистика с възможностите на 
статистическия софтуер SAS и с лесната употреба и силата на неговото 
метапрограмиране, което позволява потенциално големи оптимизации. 

Ще разгледаме следната задача: Близо до Тампере във Финландия, от 
езерото Лаенгелмавеси (Laengelmavesi) са уловени 159 морски обитатели. 
Данните от тази случайна извадка включват седем вида риби с техните 
характеристики, представени в Таблица 1. За всяка уловена риба са записани 
седем променливи, които са: биологичен вид, тегло, височина, широчина три 
дължини – от носа на рибата до началото на опашката й, от носа до нейния 
прорез (вдлъбнатина) на опашката и от носа до края на опашката [5]. 

mailto:wesnon@uni-plovdiv.bg
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Таблица 1. Видове риби 

2. Задача 

Нашата цел е да намерим зависимости между външните белези на рибите, 
които могат да бъдат измерени количествено. Формулираме хипотезата, че 

Риба Кратко описание на биологичния вид 

 

Bream (платика) варира между 30 и 55 см 

дължина, но се срещат екземляри и до 75 см. 

Теглото е между два и четири, рядко пет 

килограма. Окраската варира силно в зависимост 

от околната среда, но най-често е в сребристо сив 

цвят.   

 

Parkki (речен кефал) е сладководна риба от 

семейство Шаранови. На дължина може да 

достигне до 80 см и тегло до 6-7 кг, като 

обичайните размери са 30-40 см и 0,5-1,5 кг.  

 

Perch (костур) е риба от семейство костурови. Той 

достига дължина до 40 см и тегло до около 2 кг. 

Тялото на костура е скъсено, високо и странично 

сплескано.  

 

Pike (щука) е едра хищна риба. Достига над 150 см 

дължина на тялото и тегло до 20 кг. Женските са 

обикновено доста по-едри от мъжките на една и 

съща възраст.  

 

Roach (бабушка) е сладководна риба от семейство 

шаранови. Живее на големи популации в повечето 

езера, язовири и бавнотечащи реки. Тя е основна 

част от храната на повечето хищни риби. 

.Развитите риби достигат дължина 45 см и тегло 

1,8 кг.  

 

Smelt (стопилка) е обикновенна морска риба. 

Дължината им е от 10 до 15 см. и тежат от 100 до 

300 г. Те са тънки риби със заострена глава и с 

относително голяма уста и зъби.  

 

Whitefish (бяла риба) е вид хищна сладководна 

риба. Тялото и главата са силно удължени. Има 

голяма уста, здрави челюсти и остри зъби. Средна 

дължина  50-90 см и средно тегло 4 кг. 
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средното тегло, дебелина и височина на рибите могат да се прогнозират с 
помощта на тяхната дължина. За постигане на целта ще използваме модели на 
регресионния анализ. Ще създадем гъвкав и многократно използваем 
програмен код (макрос) на езика за програмиране SAS. 

3. Линеен регресионен анализ в SAS 

Линейната регресия е статистически метод за търсене на линейни 
зависимости между една независима променлива или група независими 
променливи и зависима променлива. Строи се линеен модел, с чиято помощ 
могат да се правят прогнози за стойностите на  зависимата променлива при 
различни данни за независимите променливи. 

Колкото и полезен да е един метод, той не може да бъде използван за 
решаването на редица реални задачи без наличието на подходящи ресурси. В 
нашия случай такива ресурси са езика за програмиране и макросите в средата 
SAS, достъпни чрез SAS Studio. 

4. Програмиране и метапрограмиране в средата за анализ на данни 
SAS 

Новият модел на компютърни технологии получи названието “облачни 
компютърни технологии”, като Облакът е метафора за технологии и услуги, 
достъпни през интернет. Тук всичко се предлага като услуга без значение дали 
става въпрос за софтуер, хардуер или съхраняване на данни. Облачните 
технологии са преместили изчислителната мощ на статистическия софтуер SAS 
от преносимите компютри в мега мощни центрове, което намалява разходите и 
формира нов, по-гъвкав подход за работа. Възможностите на облачните 
технологии като подходи за съвременно обучение са представени в [2]. 

Данните за нашата задача са достъпни от файла fish от библиотека sashelp 
на SAS. Файлът sashelp.fish съдържа наблюдения за различни видове риби и 
техни физически характеристики. Създаваме файл със същото име в работната 
директория, като сортираме данните по биологичен вид (процедурата reg 
изисква тази предварителна сортировка). 

data work.fish; 
      set sashelp.fish; 

run; 
proc sort data=work.fish out=fish; 

      by Species; 
run; 

С процедурата corr ще пресметнем извадковите корелационни 

коефициенти: 
proc corr data=work.fish nosimple plots=matrix; 
run; 
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Статистически извод: Таблица 2 съдържа стойностите на получените 
корелационни коефициенти. Стойностите на извадковите корелационни 
коефициенти са близки до 1. Това ни дава основание да започнем да строим 
различни линейни модели. 

 Ще визуализираме данните с регресионните линии за всеки биологичен вид 
върху една графика. За тази цел ще създадем макроси и макропроменливи. 
Макро променливата в SAS е променлива низ, която ни позволява динамично 
да променяме текста в програмата на SAS чрез символно заместване. 
Създаваме макропроменливата &mSpecies: 

%let mSpecies=Species; 
Създадената глобална макропроменлива е достъпна за употреба навсякъде 

в кода на SAS по време на SAS сесията, в която е създадена променливата.  
Концепцията на метапрограмирането е съвсем проста: програмата  

генерира други програми. Така програмираната система започва да програмира 
сама себе си.  

Макросът е група от оператори на SAS, които имат свое име [3,4]. Създаваме 
макрос myreglines по следния начин: 

%macro myreglines (mvarx=,mvary=); 
      proc  sgplot  data=fish; 
      reg x=&mvarx y=&mvary / group=&mSpecies; 

run; 
%mend myreglines; 

Този макрос визуализира данните и седем регресионни линии върху една 
графика. Всяка регресионна линия съответства на съответния вид риба. 
Графиките на Фигура 1 показват, че категорийната променлива Species (вид 
риби) разбива популацията на седем подпопулации. Ще търсим емпирични 
зависимости във всяка подпопулация. 

Макросите (макроопределенията) автоматично генерират код на SAS. 
Когато напишем програма, SAS я компилира и веднага я изпълнява. Но когато 
напишем макрос, има още една стъпка. Преди да се компилира кодът на SAS, 
макрооператорите се предават на макропроцесора. Задачата на този пред-
процесор е да трансформира макроса в стандартен код на SAS. Тази стъпка се 
нарича метапрограмиране, защото се прави програма, която написва друга 
програма. 

Ще изпълним този макрос с различни параметри. 
%myreglines (mvarx=Length1, mvary= Width); 
%myreglines (mvarx=Length2, mvary= Height); 
%myreglines (mvarx=Length3, mvary= Weight); 
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Таблица 2. Извадкови корелационни коефициенти 

 
Фигура 1. Визуализиране на данните с регресионни линии 

Сега ще създадем макрос, който ще строи линейни регресионни модели. 
Дефинираме още две макропроменливи: 

%let my=Height; 
%let mx=Length1 Length2 Length3; 

За да опростим програмния код, създадохме макро променливата &mx, 
която съдържа имената на три независими променливи в регресионния модел. 
Когато изпратим нашата програма в Облака, SAS първо ще обработи 
променливите на макроса, замествайки ги с текстовия низ, с който те са 
дефинирани. След това ще обработи генерирания код като стандартна 
програма на SAS. 
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Макросът, който ще строи линейни регресионни модели, има вида: 
%macro myreg; 

      proc reg  data=fish; 
       by &mSpecies; 
       model &my = &mx / noint;  

run; 
%mend myreg; 

Активираме макроса с командата: 
%myreg; 

Макросът показва стандартните резултати от процедурата REG за 
построените модели. Оценките на регресионните параметри са дадени във 
Фигура 2. Тези оценки се получават по метода на най-малките квадрати. От 
Фигура 2 виждаме, че коефициентите пред независимите променливи Length1 
и Length3 не са значими за повечето модели.  

Като използваме създадения макрос, ще построим нови регресионни 
модели само с независимата променлива Length2. За целта трябва да 
променим само стойността на макропроменливата &mx. 

%let mx= Length2 ; 
%myreg; 

Получените линейни регресионни модели за очакваната (средната) 
височина на рибите са представени в Таблица 3. 

Трябва да проверим дали получените прости линейни регресионни модели 
адекватно описват зависимостите. Ако обичайните предположения за грешките 
в модела са изпълнени, тогава грешките трябва да имат нулева средна и 
еднаква дисперсия и да са независими. Тъй като рибите са уловени на случаен 
принцип, наблюденията от различни риби не са корелирани. Остатъците трябва 
да се разпръснат около нулевата линия без видима структура. Графиката на 
остатъците визуализира това поведение. Още по-подробен поглед върху 
адекватността на модела се получава с панела на регресионната диагностика 
(виж Фигура 3). Графиката на стандартизираните остатъци RSTUDENT в този 
панел показва стандартизираните остатъци, които отчитат хетерогенността на 
изменчивостта на остатъците. RSTUDENT остатъците, които надвишават 
праговите стойности, често показват рязко отклоняващи се наблюдения. 
Графиката Leverage показва кои наблюдения са необичайни по отношение на 
стойностите си спрямо останалите данни. Графиката Q-Q плот във втория ред 
на панела показва дали предположението за нормалност на остатъците е 
разумно.  Коефициентът на детерминация R-Square  и неговият коригиран 
аналог Adj R-Square  в таблицата в третия ред на панела показват каква част от 
данните се описва с построения модел.   
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Фигура 2. Оценките на регресионните параметри 

По аналогичен начин с командите 
%let my=Width;  
%let mx=Length1; 
%myreg; 

построихме линейни регресионни модели за средната дебелина на рибите, 
представени в Таблица 4. 

Species Model 

Bream E(Height) = 0.459*Lenght2 

Parkki  E(Height) = 0.441*Lenght2 

Perch  E(Height) = 0.285*Lenght2 

Pike E(Height) = 0.169*Lenght2 

Roach E(Height) = 0.301*Lenght2 

Smelt  E(Height) = 0.186*Lenght2 

Whitefish E(Height) = 0.320*Lenght2 

Таблица 3. Линейни регресионни модели за височините на рибите 
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Фигура 3. Панел за диагностика на линеен регресионен модел 

Ще анализираме адекватността на модела, построен за биологичния вид 
риби Bream. Графиката на Фигура 3 в горния ляв панел представя графиката 
на остатъците, които са разпръснати като облак около нулата. Графиката на 
стандартизираните остатъци RSTUDENT показва стандартизираните остатъци. 
Две стойности от RSTUDENT остатъците са извън праговите стойности, което 
показва наличието на две рязко отклоняващи се наблюдения. Графиката 
Leverage показва, че две наблюдения на две риби са необичайни по отношение 
на високите си стойности спрямо останалите риби. Графиката Q-Q плот във 
втория ред на панела показва, че предположението за нормалност на 
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остатъците е разумно. Графиката на статистиката на Кук показва, че 
наблюдението 13 и наблюдението 30 надвишават праговата стойност. Това 
показва, че тези две наблюдения (стойностите за тези две риби) имат влияние 
върху оценките на параметрите на регресионния модел. Стойността на 
коефициента на детерминация R-Square е 0.9968, а на неговия коригиран 
аналог Adj R-Square  е 0.9967. Те показват, че този модел добре описва над 
99.6% от данните. Анализът показва, че построеният модел е адекватен.   

Species Model 

Bream E(Width) = 0.179*Lenght1 

Parkki  E(Width) = 0.173*Lenght1 

Perch  E(Width) = 0.186*Lenght1 

Pike E(Width) = 0.119*Lenght1 

Roach E(Width) = 0.176*Lenght1 

Smelt  E(Width) = 0.119*Lenght1 

Whitefish E(Width) = 0.189*Lenght1 

Таблица 4. Линеен регресионен модел за дебелината на рибите 

По аналогичен начин с командите: 

%let my=Weight;  
%let mx= Length3; 
%myreg; 

построихме адекватни линейни регресионни модели за средното тегло на 
рибите, представени в Таблица 5. 

Species Model 

Bream E(Weight) = 16.666*Lenght3 

Parkki  E(Weight) = 7.127*Lenght3 

Perch  E(Weight) = 14.969*Lenght3 

Pike E(Weight) = 16.045*Lenght3 

Roach E(Weight) = 6.431*Lenght3 

Smelt  E(Weight) = 0.878*Lenght3 

Whitefish E(Weight) = 16.368*Lenght3 

Таблица 5. Линейни регресионни модели за теглото на рибите 

Статистически извод: с нарастване на дължината на рибата, измерена от 

носа до края на опашката ѝ, с една мерна единица теглото на платиката се 

увеличава най-много - с 16.666 мерни единици, а теглото на рибата стопилка се 
увеличава най-малко - с 0.878 мерни единици. 

Заключение 

Процедурата за намиране на емпирични зависимости между променливи, 
които могат да бъдат измерени количествено, представихме като стъпково 
метапрограмиране. Макросът на средата SAS е много гъвкав и полезен 
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инструмент. Използвахме макроси и макропроменливи, за да визуализираме 
стъпките за построяване на регресионни модели и за намаляване на размера 
на програмния код. Като резултат от изпълнението на програмния код 
получихме линейни зависимости между външните белези на риби за всеки 
биологичен вид.  
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCES IN REGRESSION 
MODELS THROUGH METAPROGRAMMING IN SAS 

Veska Noncheva, Maria Atanasova 

Abstract: Mathematics is a multi-faceted subject. People can develop competences which can 
be grouped in two categories: competences concerning the ability to solve real world problems 
by means of mathematical modeling and competences in the ability to use mathematical tools 
through programming. This article describes an approach to discovering dependences based 
on empirical data by means of linear regression models and metaprogramming in SAS. 
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ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД КЪМ ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Емил Делинов 

Телетек Груп 
delinov@gmail.com 

Резюме: Cloud Computing са едни от най-бързо развиващите се технологии със 
значително приложение. Те са и част от ключовите фактори в дигиталната 
трансформация. Съобразяването с техните предимства, както и с критиките към 
тях, би било предпоставка за успех, при внедряване и използване, както и за 
минимизиране и избягване на свързаните рискове. В настоящия материал се прави 
опит за обобщение на възможните негативи, свързани с приложението на облачните 
технологии и някои от подходите за преодоляването им.  

Ключови думи: облачни технологии, Cloud Computing, приложение на облачни 
технологии 

1. Въведение 

От идеята за облачните изчисления е изминало сравнително кратък период 
от време. Още по-малък е той от развитието и използването им от бизнеса, 
управлението, образованието и голяма част от всички нас - обикновените 
крайни потребители. За краткото си съществуване тези технологии показаха 
своя потенциал. Безспорни са някои особености на Cloud Computing, които са 
основен фактор за внедряването им:  

• Превес на оперативните разходи над капиталовите;  

 

Фигура 1. Предимства на „облачните изчисления“ 
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• Нуждата от бързи решения;  

• Гъвкав, мащабируем достъп до специализирани ресурси (технологии, 
системи и други). [1]  

Поради тези и други преимущества (виж Фиг. 1.), които налагат нов модел 
на използването на информационните технологии, облачните изчисления се 
развиват със скорост на „верижна реакция“. От Cisco дори прогнозират, че до 
2021 г. облачните центрове за данни ще поемат 95% от трафика на всички дейта 
центрове [2]. Облачните технологии са ключов фактор в Дигиталната 
трансформация. Голям процент от организациите със стратегия за такова 
преобразуване го определят за критичен и важен [3].  

Бурното развитие на Cloud Computing обаче не е „безоблачно“. То е 
съпроводено и с критики, и с резерви, и със заблуди. Времето показа, че 
прилагането на облачните изчисления, без да се вземат предвид всичките им 
качества и особености, може да носи не само ползи. Поради това голяма част 
от усилията в развитието на тези технологии са насочени към преодоляване на 
слабостите и минимизиране на негативите. Потребителите обаче би трябвало 
да са много добре запознати както с ползите, така и с рисковете и негативите от 
прилагането на Cloud Computing, за да вземат най-точните решения при избор 
на варианти за внедряване и използване на облачни технологии. 

2. Недостатъци, критики, заблуди и рискове при използване на 
облачни изчисления и подходи за преодоляване на рисковете 

2.1. Критики и заблуди за облачните изчисления 

Най-често негативните бележки са свързани със заблудите за облачни 
услуги, собствеността и достъпа до информационните ресурси и финансовите 
разходи. Някои от тях са: 

• Предлагане на фалшиви облачни услуги. Предлаганите като облачни 
услуги не отговарят на някои от петте критерия (според NIST [4]) или на 
всичките. Следователно тези услуги не са облачни.  

• Непредвидени финансовите разходи. Понякога решение за миграция 
към „облака”, се взема на основата на убеждението, че това води до 
намаляване на разходите за ИТ. При правилна архитектура облачните 
технологии могат да спестят финансов ресурс, но ако се използват за да 
заменят рутинни услуги, те може да струват доста. Ако за изграждането 
на услугите се използват технологии, защитени с патент и/или 
инструменти на авторското право, притежателят им би могъл да поиска 
увеличаване на финансовите и други ресурси за сметка на 
потребителите. Примери за еднолично взети решения и едностранно 
променени условия по предоставяне услугите има дори и сред най-
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големите доставчици на облачни услуги [5]. „Облакът” не винаги е 
финансово по-изгоден и не трябва да е самоцел. 

• Контрол върху собствената информация, разположена в „облака”. 
Това е един от най-дискутираните въпроси. Опасения, свързани със 
загубата на контрол, изразява и Steve Wozniak. Според него, качвайки 
файловете си в „облака”, ние преставаме да ги притежаваме. Вместо 
нас, техни притежатели стават компаниите, чиито сървъри изграждат 
въпросния „облак” [6], [7].  

• Загуба и изтичане на информация. Едно от основните 
предизвикателства е свързано с възможността за загуба и изтичане на 
информацията, разположена в облачни ресурси. Тази тема е особено 
актуална в светлината на „Общ регламент за защита на личните данни 
(Регламент (ЕС) 2016/679)“ (GDPR) [8], който влиза в сила и се прилага 
пряко във всички държави-членки (на Европейския съюз) от 25.05.2018 
г. Ако компанията не съумее да се справи адекватно със заплахите в 
„облака” (както технологични, така и произтичащи от злонамерени 
действия), щетите може да са значително по-големи от потенциалните 
ползи. Преди да пристъпи към внедряване на избрана облачна услуга, 
организацията трябва да положи максимални усилия да оцени нейната 
безопасност и съответствие със системата за управление на 
информационната сигурност. 

 

Фигура 2. Критики и заблуди за облачните изчисления 

• Достъпност на информацията и услугите. Друго притеснение на 
наемателите на облачни структури е какво се случва с достъпа до 



284 XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2018 

 

информацията и услугите, ако се разпадне свързаността с „Облака”? Не 
винаги решението е в изграждането на резервни връзки.  

• Прекъсване работата на „Облака“. При рекламиране на облачни 
услуги се налагат внушения за огромен капацитет, ниски разходи и 
неизчерпаеми/непрекъсваеми ресурси. Това е свързано със солидни 
инвестиции. Обикновено доставчиците не споменават, че ако 
предоставените от тях услуги спрат или параметрите им за нормална 
работа бъдат нарушени, то тогава спира и бизнесът на клиента. Макар 
че доставчиците вземат редица мерки и влагат големи ресурси, 
историята познава такива случаи [9]. Няма гаранции, че такива или 
подобни прекъсвания няма да се случат в бъдеще. 

Негативни бележки са представени на Фиг. 2. 

2.2. Рискове при използване на облачни изчисления 

Разглеждайки различните заблуди и критики, свързани с използването на 
облачните технологии, би било добре да имаме предвид как те се съотнасят 
към основните рискове, както и има ли възможност за предотвратяване и/или 
минимизиране на последствията от евентуалното настъпване на нежелано 
събитие. От съществено значение за потребителите са следните рискове (виж 
Фиг. 3.): 

• Необратима загуба на данни, породена от невнимание, умисъл, авария, 
бедствие или инцидент;  

 

Фигура 3. Рискове 
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• Външен пробив и изтичане на информация (включително поверителна), 
свързани с обмен, съхранение и опазване на корпоративни данни;  

• Дългосрочно прекъсване дейността в следствие от авария или 
инцидент;  

• Смущения в нормалната работа;  

• Други оперативни проблеми и рискове, обусловени от:  

− Липса на регламент и сигурност при поддръжка и развитие на бизнес-
критични средства; 

− Произтичащи от комуникацията с контрагенти, пораждащи загуби и 
пропуснати ползи поради липса на канали за връзка; 

− Сериозни финансови загуби в случай на инцидент. 

2.3. Подходи за преодоляване на рисковете 
Отчитайки рисковете и тяхното влияние върху бизнеса и дейността на голям 

кръг от активната част от населението вниманието, усилията и влаганите 
ресурси на всички са насочени към мерките за минимизиране и преодоляване 
на рисковете (виж Фиг. 4.). 

• Обратна миграция и преносимост. При предприемане на стъпки за 
обработка и съхранение на данни в „облак” трябва да се има предвид не 
само наличието на средства за миграция на данните от локалната 
инфраструктура към „облака”, но и обратно. Съществено е наличието на 
процедура и средства за гарантирано изваждане на данните от „облака” 
и прехвърлянето им обратно локално или към друг „облак”. Особено 
внимание би било добре да се обърне на използваните технологии за 
управление на базите данни. Какво да се използва – стандартни DBMS 
или специфични за облачната среда? Последните често са 
оптимизирани за конкретната услуга, но биха могли да създадат 
затруднения при обратната миграция. Същото се отнася и при 
системите за информационна сигурност. Би бил добър подход, ако те се 
изграждат на базата на средства, които са независими от доставчика на 
облачни услуги. Така би се гарантирала преносимост на засегнатите 
технологии. 

• Стандартизиране на мрежовата свързаност. При облачния модел е 
съществен универсалният мрежов достъп. В голяма част той се базира 
на Интернет. Тази свързаност (Интернет) се използва и между 
различните елементи на облака за връзка с отдалечените клонове на 
компанията, служителите, клиентите, бизнес-партньорите и външния 
доставчик на облачни услуги. Характерно за тази среда е, че тя е силно 
разпределена, с множество мрежи и потоци трафик. Възникват редица 
сериозни проблеми, свързани с производителността, нестабилността, 
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недостатъчната видимост в трафика. Според Gartner [1] облачните 
технологии ще принудят организациите да стандартизират мрежите си. 
В противен случай неправилният дизайн на мрежите на компаниите 
могат да причинят много проблеми, ако те ползват облачни технологии. 
А това е свързано с разход на много ресурси - времеви, човешки, 
финансови и др.  

• Защита от нерегламентиран достъп. Съществено предизвикателство 
при използване на облачни услуги са възможностите за защита на 
обработваната и съхранявана в облака корпоративна информация от 
неправомерен (умишлен или не) достъп. Постоянно се обмислят и 
прилагат различни методи, приложения, технологии, процедури и добри 
практики за минимизиране на рисковете и предотвратяване и 
премахване на уязвимостите на данните. На дневен ред винаги стоят 
въпросите, свързани със сигурността на услугите и информацията, с 
която те боравят. Кои са тези въпроси и кои са някои от практиките за 
преодоляване на възможните слабости [1]?  

− Криптиране на информацията. Невъзможност за достъп на 
„външни“ (за организацията-потребител) лица до частна 
(непублична) информация.  Един от начините е връзките и данните 
винаги да са криптирани при прехвърляне и съхранение. При 
правилно прилагане на тази мярка, дори друг наемател на облака 
да достигне до информацията, то тя няма да бъде разпознаваема 
за него, ако не разполага с криптиращия ключ. Затова не е 
приемливо да се използват споделени ключове. Потребителите 
трябва да имат възможност да променят своите ключове, а за 
доставчиците не е препоръчително да разполагат с пряк достъп до 
криптиращите ключове на наемателите [1]. Би било добре да се 
оцени дали има информация, която не е задължително да се 
криптира, защото процесите за това и обратното декриптиране 
отнемат ресурси. 

− Регламенти за достъп. Клиентите са истинските собственици на 
информацията, която прехвърлят, обработват и съхраняват в 
„облака”. Те трябва да изискват от доставчика си да им предостави 
надеждни процедури за сигурното премахване на ненужната 
информация и гарантиране на разделението между различните 
наематели. Правото на достъп до информацията на един субект 
имат само и единствено неговите служители, освен ако не е 
предвидено друго от специални разпоредби на законодателството 
или нарочни текстове в договора за предоставяне/придобиване на 
облачни услуги. Някои стандартни практики би трябвало 
внимателно да се анализират и модифицират в съответствие с 
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новите условия. Например, когато един служител напусне фирмата, 
правата му за достъп до „конвенционалните” фирмени приложения 
и данни биват отнети по установени процедури. Тези процедури би 
трябвало да се разширят и да обхващат и услугите използвани чрез 
облачни технологии.  При освобождаването на служителя, всички 
негови абонаменти за облачни услуги от името на компанията 
трябва също да бъдат прекратени и да му бъде отнет достъпа до 
тях. В противен случай бившият вече служител може да продължи 
да има достъп до корпоративна информация и след прекратяване 
на трудово-правните си отношения с притежателя й.  

− Защита от хакерски атаки и последствията от тях. Единият 
аспект е описаният по-горе за предотвратяване на неоторизиран 
достъп до информацията и за ранно предупреждение за такъв или 
опити за това. В този случай освен криптиране, могат да се 
използват и допълнителни мерки като тъй наречените red herring 
данни. Това е умишлено включена подвеждаща информация, с цел 
проследяване от процедури за ранно предупреждение за 
евентуално нейно достъпване. Засичането на движение по такава 
информация е сигнал за предприемане на задълбочени анализи и 
мерки за неутрализация. Втори аспект е предотвратяване на 
прекъсване или затрудняване на нормалната работа и 
обслужването на клиенти. Облачните системи обикновено са 
проектирани да издържат на по-разпространените атаки (като 
DDoS) и да преодоляват успешно големи обеми зловреден трафик 
[1]. За други видове атаки, които са насочени към технологии извън 
контрола на доставчика на облачни услуги, но засягащи ги, се 
препоръчват административни мерки, касаещи свързани 
технологии [1]. Прилагат се специализирани системи за откриване 
и предотвратяване атаки, антивирусни, за сигурност на обмена и др.  

• Стандарти и сертификации. Един от пътищата за преодоляване на 
слабостите и свързаните с тях рискове е създаване на правила и 
стандарти. Преди време Gartner предположиха [1], че много скоро 
голяма част от доставчиците на облачни услуги ще могат да достигнат 
нива на сигурност и съответни сертификати, както е при традиционните 
хостингови компании. За целта в някои страни са създадени 
специализирани правителствени програми за сертификати за 
стандартизиране и оценката на Кибер сигурността, оторизацията и 
мониторинга при облачни продукти и услуги, като FedRAMP [244]. ISO 
27018 е първият международен стандарт за защита на личните данни в 
облака, който гарантира на корпоративните клиенти, че личните данни 
ще бъдат надеждно защитени по няколко различни начина.  Някои от 
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големите доставчици на облачни услуги са получили сертификация за 
съответствие с тях  [1].  

• Обединени усилия и иновации. Технологичните лидери развиват и 
увеличават предлаганите от тях облачни услуги посредством създаване 
на нови  мощности, включително и чрез придобивания на доказани 
локални доставчици. Примери са: 

− Сериозни усилия декларират от Intel за работа с всички доставчици на 
облачни инфраструктури, а и с ISV - Independent software vendor [1].  

− Fujitsu планира изграждане на глобален развоен софтуерен център 
в Силициевата долина, който би трябвало да се превърне в ядро на 
бъдещото разширяване на бизнеса й (на Fujitsu) в облачните 
изчисления [1].  

− Dell разработват и неколкократно придобиват средства за развитие 
на облачни среди, с което следват стратегическа линия в тази 
посока [1].  

− Adobe официално обяви и насочи всички усилия към промоциране 
и усъвършенстване на Creative Cloud (CC) [1].  

− Autodesk също прекрати доставка на Desktop версиите на голяма 
част от основните си продукти [1].  

− VMware, NVIDIA и Google ще подобряват заедно облачната графика [1].  

− IBM и SAP обявиха партньорство при облачните бизнес решения, а 
IBM и Microsoft обявиха, че ще съвместяват облачните си услуги  [1].  

− Различни компании (Netflix, pCloud и др.) са учредили награди, в 
различни категории за подобряване на всички аспекти на 
технологиите, свързани с облачните изчисления [1].  

− Европейската комисия (ЕК) инвестира солидни ресурси и планира 
различни инициативи за развитие на облачни услуги  в общността [1].  

• Внимателен подбор на услуги. Досега повечето компании подхождаха 
предпазливо и разполагаха във външни облачни структури такива 
информационни ресурси, които не са критични за бизнеса и не попадат 
под разпоредбите на регулаторни административни актове. От 
направени изследвания в такива случаи е пресметнато, че  компаниите 
спестяват до 60% от разходите си за ИТ инфраструктура. Настоящето и 
бъдещите прогнози сочат, че скоро много големи организации ще 
преминат към използване на хибридни облачни решения [1].  

• Нормативни промени, регулация и асоцииране. Тенденцията на 
развитие и използване на облачните технологии е предпоставка за 
включването на редица институции и водещи ИТ компании в процеса на 
точното адресиране на проблемите, свързани с облачните изчисления, 
правилното фокусиране на следващите стъпки и подготовка на 
адекватна регулаторна рамка. Примери са: 
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• В Съединените щати са създали специализирана задължителна 
правителствена програма за сертификация - „Федералната 
програма за управление на риска и оторизацията“ (Federal Risk and 
Authorization Management Program - FedRAMP), която гарантира 
стандартизиран подход за оценка на сигурността, оторизацията и 
непрекъснат мониторинг при „облачни продукти и услуги“ [1].  

 
Фигура 4. Подходи за преодоляване на рисковете 

• Европейския съюз (ЕС) ще финансира редица инициативи, сред 
които и изследователски проект за проучване на новите технологии 
около облачните изчисления, свързани с мобилност на данните и 
защитен контрол на достъп [1]. Вече е приет и първият закон за 
информационна сигурност в ЕС - Network and Information Security 
(NIS) [1]. Документът съдържа изисквания към финансовите 
институции, комуналните (ютилити) компании, интернет компаниите 
и други организации, които оказват сериозно влияние върху 
обществения живот [1].  

• За проблемите, спецификата и развитието на облачните 
изчисления в азиатско-тихоокеанския район едни от най-големите 
технологични и пазарни лидери, сред които Amazon, Cisco, Google, 
Microsoft, Salesforce, Verizon и др.  основават Азиатска асоциация 
на облачните технологии (ASIA CLOUD COMPUTING ASSOCIATION 
- ACCA) [1].  

• През 2013 г. Британското правителство е стартирало инициатива 
„Cloud First“ [1], която задължава всички публични ведомства на 
Великобритания да разглеждат облачните решения като първи и 
предпочитан вариант за доставка при закупуване на ИKТ.  
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Заключение 

Облачните изчисления са едни от най-бързо развиващите се и прилагащи 
се технологии. Те са част от ключовите фактори в дигиталната трансформация. 
Огромни човешки, административни, финансови, технологични и научни 
ресурси се влагат, за да направят Cloud Computing все по-полезни, по-удобни, 
по-икономически ефективни, по-безопасни и по-надеждни. Съобразяването с 
текущото състояние на тези технологии, с техните предимства, както и с 
критиките към тях, би било предпоставка за минимизиране и избягване на 
свързаните рискове, както и за успешното им внедряване и използване. 
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ANOTHER POINT OF VIEW ON CLOUD TECHNOLOGIES 

Emil Delinov 

Abstract: Cloud Computing is one of the fastest growing technologies with significant 
application. It is also a part of the key factors in digital transformation. Considering both its 
advantages and the critiques about it would be a prerequisite for success during the process 
of deployment and use, and also for minimizing and avoiding associated risks. This paper 
attempts to summarize the possible negatives associated with the application of Cloud 
technologies and some approaches to overcome them. 
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ДИЗАЙН НА ЦИФРОВИТЕ ИГРИ С ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 

Весела Статкова1, Георги Врагов2 

1Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство – Пловдив; 
v.statkova@gmail.com 

2Институт по математика и информатика – БАН;  
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Резюме: В статията се изтъква ролята на визуалния дизайн на игрите с 
образователна цел. Споделя се мнение за необходимата квалификация на 
специалистите в тази област. Подчертава се опитът в подготовката на магистри 
по  програмата „Мултимедия и виртуална реалност” в АМТИИ-Пловдив и се 
отбелязват някои реализирани проекти. 

Ключови думи: цифрови образователни игри, визуален дизайн на игри, технологична 
реализация, магистърска програма. 

Необходими са нови форми на обучение, а 
не само ново учебно съдържание. Трябва 
нов тип взаимодействие между обучавани 
и обучаващи. 

П.Бърнев, „Средното образование в 
информационното общество”, 2006 

1. Въведение 

Докладът засяга темата за съчетаването на смисления проект и 
подходящия визуален дизайн при разработването на дигитални игри. Историята 
на компютърните игри върви ръка за ръка с еволюцията на технологията, 
позволяваща на разработчиците да създават вълнуващи виртуални светове и 
преживявания. Все повече се отделя внимание на развитието на игри, които не 
само развличат, но и предизвикват интелекта и емоциите на хората. 

В широкия спектър на сериозните игри значимо е мястото на 
образователните.  Сериозните видеоигри, прилагани за учебни цели, играят 
значителна роля и подтикват усъвършенстването на модерните технологии. [1], 
[3] 

Изследването и моделирането на игри е важна част от концепцията за 
изграждане на нови образователни практики и оказва сериозно влияние върху 
учебния опит, прилаган в различните дисциплини. Особена важност има и 
успешното интегриране на приложението на игровите технологии, дизайна и 
естетиката в обучителния процес. [2][4] 
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Авторите със задоволство констатират, че съвременната образователна 
система обръща все повече внимание на формирането на умения и качества, 
важни за личностното и социално развитие.  

Резултатите от проекта „Педагогически и технологични аспекти на 
образователните компютърни игри“ – ФНИ, ДН-05/10, 2016, докладвани на 
тазгодишната ни конференция, са доказателство за това. 

2. Сериозните образователни игри 

Различното при „сериозните игри“ е, че те имат ясна и добре обмислена 
образователна цел и тяхното основно предназначение не е забавлението. Това 
обаче не означава, че те не трябва да бъдат атрактивни и забавни. [5] 

В класическите литературни и музикални произведения активната роля 
изпълняват различните архетипни герои. Големите писатели и музиканти  
създават истории, които поставят традиционни герои в различни ситуации. В 
това отношение сериозните игри притежават необходимите средства, за да 
пресъздадат разнообразни митологически и литературни текстове, както и 
исторически и съвременни събития, които да послужат за пробуждане на 
интереса на обучаемите към изкуството, литературата, културата и пр. 
Проучване на Американската психологическа асоциация подчертава 
когнитивното, мотивационно, емоционално и социално въздействие на видео 
игрите върху човешкото поведение. [6] 

Сериозните образователни игри имат за цел въвеждането на инструменти 
за по-добро разбиране, творческо мислене, учене чрез действие (създаване, 
авторство) и ангажиране на обучаващите се в по-активно участие в процеса на 
възприятие на знанията. [7] 

Въздействащият и завладяващ дизайн подобрява разбирането на 
съдържанието чрез използването на съвременни методи и допринася за 
ефективното придобиване на практически знания чрез атрактивни форми. 

В съчетание със съответното съдържание, сериозните игри се превръщат 
във важен инструмент за съвременно образование, който е в синхрон с 
модерното състояние на технологиите. [2][4] 

За разлика от други традиционни медии, видеоигрите са в състояние да 
задълбочат разбирането и възприемането на обучителното съдържание по 
много интерактивен начин. Базирани на 3D виртуални модели, те улесняват 
процеса на извличане и усвояване на знания.  

3. Визуален дизайн на игрите 

Един от съществените аспекти при създаването на игри е визуалният 
дизайн. Докато в първите години на развитие принудителният минимализъм по 
отношение на компютърната графика е обусловен от ограничените хардуерни 
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възможности, днес графичните таблети и все по-интуитивният софтуер за 2D 
графика и 3D моделиране стават неотменна част от инструментариума на 
съвременния художник. С участието на дизайнери и художници в процесите на 
дигитализация нашият все по-технизиран и механизиран свят става по-красив, 
по-емоционален, по-човешки. 

Естетиката на дигиталния свят и нейната рефлексия върху изкуството се 
връща като бумеранг и води до създаване на все по-въздействащи визуално и 
качествени като художествено изпълнение компютърни игри. Те много често се 
доближават и дори надминават редица съвременни филмови продукции с 
въздействието и размаха си. Представляват цялостно произведение на 
изкуството в истинския мисъл на понятието „Gesamtkunstwerk” [8], въведено 
през 19-ти век от Рихард Вагнер и свързано с тотално въздействие върху всички 
сетива, и с цялостно потапяне в условната реалност на спектакъла. Големите 
компютърни игри на нашето време съдържат милиони редове програмен код, 
хиперреалистични фантастични светове и саундтрак с музика, изпълнена от 
големи симфонични оркестри. 

От друга страна една добра игра може да бъде създадена и с по-лаконични 
средства. Достатъчни са добра идея, добър дизайн и доза артистизъм. 

Понятието „дизайн” се използва за различни приложения – графичен, 
моден, индустриален, уеб – и по аналогия може да се предполага, че Game 
Design се отнася до дизайна на артистичните елементи на игрите. 

Въпреки че дизайнерът (Game designer) и художникът (Game artist) работят 
заедно като екип, ролята на художника е да създаде произведението, в което се 
комплектоват жанра и стила на играта, т.е. той разказва историята чрез 
средствата на изкуството. След като създаде своята продукция, художникът 
предоставя библиотека от 3D обекти, които дизайнерът използва, за да създаде 
окончателната функционалност.  

В случая има дизайнери на игри, които проектират архитектурата и 
системата и художници, които създават визуалния дизайн за играта. Те също 
така създават концепцията и подходящия сториборд, с което подпомагат  
комуникацията на предложените визуални елементи по време на 
предпродукционната фаза. 

Особено важна и отговорна е ролята на визуалния дизайн в образованието 
– при създаването на учебни материали и при създаването на сериозни игри. 
Пренебрегването му би намалило въздействието и успеха в постигането на 
дидактичните цели, колкото и добре да са написани сценарият и кодът. В 
същото време, колкото и красиви да са графиките, ако не са в синхрон с кода и 
с цялостната концепция, те биха били самоцелни.  
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4. Обучението по мултимедия и виртуална реалност в АМТИИ – 
Пловдив 

Магистърската специалност „Мултимедия и виртуална реалност” е насочена 
към студенти, завършили бакалавърска степен в областта на визуалните 
изкуства и дизайн и с утвърден интерес към информационните технологии.  

Обучението обхваща 3D моделиране и анимация, мултимедиен дизайн, 
гейм дизайн, видеомонтаж и специални ефекти, аудиообработка, интерактивни 
системи и технологии, уеб базирани и мобилни приложения, програмиране. 

Изучават се традиционните и дигитални основи на изкуството, като 
рисуване, цвят, дизайн и компютърни приложения, както и специфичните  
техники на анимация, сториборд, 2D и 3D моделиране, светлинни ефекти и 
текстуриране и разработване на игри. 

В процеса на обучение се включва интердисциплинарна, проектно-
ориентирана, експериментална работа. Така се създават умения за работа в 
екип, способност за критично мислене, анализ и генериране на идеи и 
концепции. 

Специалността се развива в сътрудничество и мобилност по програма 
„Еразъм+” със специалностите “Crossmedia” и “Interaction Design”, Университет 
Магдебург-Стендал в Германия; в партньорство с ChaosGroup, Института по 
информационни и комуникационни технологии-БАН, ПУ „Паисий Хилендарски” 
Apcom, Мултимедийна работилница АД и др. [9] 

В областта на игрите студентите се запознават с технологиите – увеличена 
и смесена реалност, 3D аудио и видео, виртуални светове, интерактивни 
разкази, моделиране и данни и т.н. Изучава се процеса на създаване на 
артистични аспекти за видео игрите. [10] 

Рзаработваните проекти са насочени към използване на възможностите на 
технологиите за създаване на видео игри и симулации, които да представят и 
изследват различни сценарии.  

Софтуерни платформи за технологична реализация 

• Autodesk Maya и Autodesk 3ds Max [11] 

Maya е приложение, използвано за генериране на интерактивни 3D 
приложения, видео игри, анимационни филми и визуални ефекти; рендериране 
и експортиране на статични сцени и анимации. 

• Zbrush [12] – 

Средство за създаване на модели с висока резолюция. Програма за 
дигитална скулптура, която комбинира 3D/2.5D моделиране, текстуриране и 
дигитално рисуване. 
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• V-ray [13]  

V-Ray е продукт на българската фирма Chaos Group, основана от Петър 
Митев и Владимир Койлазов. Тази технология увеличава мощността на 
рендъринг, намалява времето за изготвяне на продукцията, постига високо 
качество на изображенията. 

• Adobe Photoshop – 

Програма за обработка на цифрови изображения. 

• Unreal Engine [14] – 

Средство за разработване на техники за визуализация и игри. 

Това са направленията, в които се осъществява обучението в курсовете по 
3D проектиране в специалностите „Сценография” и „Мултимедия и виртуална 
реалност” в АМТИИ-Пловдив.  

Следва описание на няколко примера на реализирани учебни проекти, 
създадени с цел изграждане на умения за създаване на авторска концепция - 
идея, сценарий и виртуален дизайн във връзка с дипломни работи в областта 
на визуализацията, компютърните игри и анимацията. 

5. Учебни проекти 

5.1. Проект „Книгата на лабиринта” – Здравко Вангелов 

Проект за 2D игра тип endless runner, в която главният герой, за да разруши 
магията, трябва да премине поредица от препятствия и да събере 
разпръснатите листи на книгата на лабиринта. Преодоляването на 
препятствията е свързано с намирането на отговори на въпроси и 
разрешаването на загадки. 

За реализирането на проекта се ползват програмите Maya, Zbrush, Adobe 
Photoshop и UnrealEngine. 
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5.2. Проект „Изрезките” – Маня Манева 

Ливид е обикновено малко работническо градче, само че е направено от 
хартия и че жителите му са също направени от хартия, а тяхното занимание е 
да правят още хартия, от която да правят още хартиени хора или хартиени 
сгради. За да се поддържа този хартиено нормален за народа на Изрезките ход 
на живота, в най-общи линии просто трябва да се полагат грижи за дърветата и 
растенията, понеже те са основния източник на материала, от който се прави… 
ами хартия. Но като във всяка друга хубава история, трябва да вмъкнем още 
едно „но“, за да стане ясно, че над Ливид надвисва опасност, която ще струва 
разума на едни, живота на втори и нормалния спокоен ход на събитията за 
всички… 

Използван софтуер – Autodesk Maya, V-ray, AdobePhotoshop 
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5.3. Проект „Детски свят” – Атанас Атанасов 

На една маса са подредени детски играчки. Създадената виртуална среда 
е проектирана като интерфейс за взаимодействие и виртуална игра с всяка една 
от играчките, идеята е отделните обекти да бъдат премествани, проучвани и т.н.  

Проектът е реализиран с Autodesk Maya.  

 

5.4.  Проект „Градът” – Анастасия Атанасова 

Дигитален декор – град, състоящ се от седемдесет къщи, улици, пейки, 
улични лампи... Този 3D модел на град  е съобразен със законите на 
урбанистиката и градоустройството. Любопитно е преливането между рисунка с 
молив и дигитален образ. Виждаме пейзажи, които оживяват. 

 
Реализацията е с Autodesk Maya. 
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5.5. Проект „Ловци на бисери” /по едноименната опера на Ж. Бизе/ –
Атанас Атанасов 

Разработен е 3D проект, с възможност за реализация на интерактивен 
спектакъл – игра.  

 
Реализацията е с Autodesk Maya. 

Заключение 

Обучението по визуален дизайн, мултимедия и виртуална реалност и 
разработваните проекти подпомагат изследванията в областта на технологично 
подкрепеното обучение, сериозните игри, техниките за визуализация и пр. 

Съвременното образование се нуждае от нови подходи, вкл. проекти на игри 
с богато мултимедийно и семантично съдържание. 

Младите хора все повече разчитат на IoT устройства, насочват се към 
виртуална/добавена реалност и системи, контролирани от изкуствен интелект. 

Това са сериозни предизвикателства пред създателите и дизайнерите на 
образователни игри.  
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DESIGN OF DIGITAL EDUCATIONAL GAMES 

Vesela Statkova, Georgi Vragov 

Abstract: In this paper is described the significant and important role on serious educational 
games for the modern technology enhanced education. The Games Artist create the visual 
elements of a game and user interface components. Several Masters of Multimedia and Virtual 
Reality projects are presented. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНОТО НАСЛЕДСТВО 

Калина Сотирова-Вълкова 

Институт по математика и информатика – БАН 
kalina@math.bas.bg 

Резюме: Този текст разглежда информационния мениджмънт на съвременния 
музей през призмата на куратора, технологията и развитието на Глобалната 
мрежа. Дигиталното културно наследство е представено като динамичен 
конструкт, който следва да се изменя постоянно не само според институционалната 
политика, но и спрямо изискванията на Мрежовото общество и посетителя – реален 
и виртуален. Технологиите на Семантичната мрежа, WEB 3.0, и развиващите се 
услуги на интелигентните агенти, умната култура, умния град на WEB 4.0 навлизат 
и в консервативния свят на институционализираното наследството. 
Терминологията на бизнес моделите, като инструмент на информационния 
мениджмънт, плахо се развива и у нас, в управлението на институционализираното 
наследство в лицето на музея, библиотеката, читалището. Текстът фокусира 
вниманието върху основните фактори в музейния мениджмънт, каталогизиране и 
експозиционни дейности, които биха подобрили контакта с посетителя и биха 
създали нови публики. 

Ключови думи: дигитално културно наследство, бизнес модел, музеи, WEB 3.0 / WEB 4.0 

Музейонът днес 

Съвременната „нова“ музеология в нейната „технологична“ английска и 
концептуална френска школа се развиват в контекста на кризата на музея от 
края на 20. в., когато започна широк публичен дебат за основите на музейната 
институция, вкл. за баланса при използване на технологиите в него и влиянието 
върху посетителя. 

Постмодерното недоверие в мета-наративите от 19. в. засегна пряко всички 
институции на паметта (музеи, архиви, библиотеки), чиято основна цел е 
споделяне на общностния наратив. Глобалната мрежа ги изправи пред 
предизвикателството да създадат свой уникален виртуален образ и контакт с 
посетителите-потребители, който да ситуират адекватно сред конкуренцията на 
образователните, творческите и развлекателните индустрии.  

Дигитализацията е част от създаването на такъв образ; тя обаче е процес, 
който за да отговаря на стандартите за качество и дългосрочно съхранение, 
изисква подготвен интердисциплинарен екип от куратори, мениджъри и 
компютърни специалисти. Подобна визия е рядкост за консервативни 
организации като българските музеи. Промяната предполага адекватна 
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национална културна политика и призната, но все още неадресирана нужда на 
музейната гилдия от интердисциплинарно обучение в областта, съчетано с 
усвояване на нови дигитални компетентности и запознаване с принципите на 
Семантичната мрежа. Подобна нагласа е в съзвучие с европейската програма 
„Учене през целия живот“ и е едно от условията музейната и изследователската 
практика у нас да се доближат до своя „потребител“, вкл. да станат част от 
културния и творческия пазар.  

Дигитално културно наследство и музейна статистика 

Ако терминът „наследство“ се разглежда в контекста на Мрежовото 
общество [Кастелс, 2004, с.23], той се разширява семантично не само с 
музейните каталози онлайн, но и с „виртуални“ записи, създадени в мрежи като 
Facebook, FlickR, Instagram. В тях генерираното от потребителя съдържание 
(коментари върху авторски фотографии от посещения на музея, блогове и 
влогове (видео блогове) допълва и обогатява разказаната от артефактите 
история; социалното етикетиране (social tagging, folksonomy5) разширява 
рамките на общностната памет. Дигиталното културно наследство 
съществува за да задоволи съвременните нужди от идентичност – национална, 
лична, професионална – по един технологично опосредстван начин.  

Музеят, домът на институционализираната памет, днес се мисли като хъб и 
контактна зона, която търси своята публика както чрез активна комуникация с 
местните общности, така и чрез използване на виртуална реалност. 
Задълбоченото изследване на дигиталното културно наследство изисква 
многостранна научна и приложна експертиза. Нов клон от компютърните науки 
– т.нар. „музейна информатика“ разработва иновативни технологии за 
експониране и управление на музейни колекции. От друга страна, музейната 
институция не може и не трябва да се изследва извън цялостната културна политика 
на държавата, националната стратегия за развитие на културата и туризма, както и 
бранд-стратегията на България, а от 2018 и в контекста на българското 
председателство на ЕС.  

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) от 2014 г. (по-
нови няма) в България има 204 музея, които през същата година са продали 
билети на 4 781 000 души, от които на 792 000 чужденци. Добро постижение за 
нашите музеи е организирането на 4482 временни изложби, което показва 
амбиция и потенциал за развитие на сектора. Безрезултатна политика е 
националните приоритети в областта на музейното дело да се базират само на 
анализите на НСИ и дистанционно предавани музейни отчети, в които конкретни 

                                                                 
5 Фолксономия, социално тагиране [http://www.gartner.com/it-glossary/folksonomy] 
Посл.посетен: 14-05-2018 
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данни за дигитализацията на музейните фондове и виртуалното експониране 
липсват.  

Министерството на културата води статистика за реалните посещения 
според продадените билети и водените книги на посещенията, но не е 
ангажирано с реална статистика на всички посещения (вкл. посещаващите без 
билет и в т.нар. „безплатни дни“), каквато например е практиката на Румънския 
национален фонд за култура. Актуално проучване на Европейската комисия в 
областта на културните и творчески сектори от 2015 г., основано на данни от 
EUROSTAT [Feasibility Study - EU, 2015], показва резултати от бенчмаркинг 
анализ на седем културни центъра, от които, в контекста на обекта на 
изследването ни, внимание заслужава Европейската група за музейна 
статистика (EGMUS6). България няма национално представителство в 
EGMUS, макар групата да съществува от 2002 г. 

Информационен мениджмънт на културното наследство 

Информационният мениджмънт на културното и научното наследство 
включва управление на документирането, обмена, представянето и 
съхранението на оригиналните артефакти, както и научно-изследователския 
дискурс, който реконструира и интерпретира миналото. Този дискурс е силно 
предизвикателство за архитектурата и дизайна на ефективни информационни 
системи за представяне на знания.  

Управлението на информацията и документацията в един музей днес е 
пряко свързано с развитието на компютърните мрежи и Интернет. От 
създаването си през 70-те години досега Глобалната мрежа минава през четири 
етапа – мрежа на публикувани ресурси (WEB 1.0), мрежа на споделени ресурси 
(WEB 2.0), мрежа на семантично свързани ресурси (WEB 3.0) и мрежа на 
интелигентните агенти, умните градове, умните музеи (WEB 4.0). Глобалната 
мрежа започва да се превръща от множество несвързани данни в огромен 
многосвързан граф [Heath, T., Bizer, C.:, 2011]. Поради това документирането 
на колекции включва детайлно описание на индивидуални артефакти от дадена 
колекция, групи от артефакти и колекцията като цяло; то трябва да е контекстно 
базирано, което на езика на изкуствения интелект означава онтологично 
представяне. По този начин ще се улесни не само бързото откриване на обекта, 
но и съпоставянето му спрямо подобни по вид, форма и структура обекти в 
мрежата, както и повторната му иновативна употреба от творческите индустрии 
[Fresa, 2012]. Услугите на четвъртото поколение уеб ще бъдат автономни, 
проактивни спрямо потребителя, самообучаващи се, сътрудничещи и 

                                                                 
6 EGMUS [http://www.egmus.eu] Показва резултати в България само за периода 2005-
2012 г. [http://www.egmus.eu/nc/en/statistics/complete_data/country/bulgaria] Посл. 
посетен: 14-05-2018 
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генериращи съдържание агенти, основани на технологиите на семантичния уеб; 
услуги взаимодействащи си със сензори, свързани с обработка на естествен 
език, предлагащи виртуална и добавена реалност. Това бурно развитие и 
прогнозите за Web 4.0 повишават изискванията за представянето в мрежата на 
целия сектор „културно наследство“.  

Как? В Европа уеб технологиите и социалните мрежи се ползват като най-
добрата безплатна реклама за музеите. В Европа и в Америка обновяването на 
институционалните профили във Facebook, Twitter, FlickR, Instagram се прави от 
музейните служители в или извън работно време, като част от тяхната 
длъжностна характеристика. Създадените профили във Facebook и Twitter се 
ползват за разпространение на информация за изложби и експозиции, за 
контакт с музея, за изследователска дейност и много други. Статуквото у нас се 
резюмира с: липса на познаване на английски език на добро ниво; липса на 
сериозна компютърна грамотност, а в длъжностната характеристика не е 
включено е-каталогизиране, нито дигитализация. На този фон в последните три 
години има редица проекти за дигитализация и виртуално експониране, 
реализирани по Норвежкия финансов механизъм в Пловдив, Търново, София, 
Бургас и др., чиито публикувани резултати са добри, но все още хаотични в 
контекста на липсваща национална политика и музейна статистика за реална 
оценка на свършеното. 

Eстествен резултат от описаното статукво на музейния живот у нас е, че 
щатният специалист в българския музей има бегло понятие какво представлява 
дигитализацията и какви са начините Интернет да бъде използван за реклама и 
привличане на средства за институцията. Регионалният исторически музей в 
Русе единствен в България организира „Есенен панаир на музеите“ чрез своя 
сайт и Фейсбук профил. Понастоящем това е единственото реално и виртуално 
място, където всеки октомври българските музейни специалисти от цялата 
страна се събират и обменят опит. Министерството на културата и общините не 
организират подобни форуми за обмяна на опит, но застанаха зад създаването 
на Асоциация на музеите в България, в която, макар да не участват всички 
музеи, се обменя опит и информация за различни проекти в областта. На 
есенния панаир през 2017 г. имаше сесия, посветена на дигитализацията и 
технологиите ползвани реално в новосъздадени центрове в различни български 
музеи – Габрово, Пловдив, Русе, София, Тутракан. Бяха представени дигитални 
проекти, които доближават музея до неговата млада публика, създават нови 
аудитории, контекстуализират наследството [Ненов, Н., 2016, 7, 8, 13с.] Такива 
добри практики представят музейните артефакти по един интересен, 
технологично опосредстван начин, който може да се променя във времето 
според изискванията на куратора или потребителя.  

От гледна точка на информационния мениджмънт в музея дигиталният 
обект може да бъде (1) е-копие на физически съществуващ експонат, 
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(2) аудио/видео материал, (3) дигитално роден обект, (4) изследователски труд, 
и дори (5) обект за обучение (learning object)7, съчетаващ всички гореизброени. 
За всеки един от тези четири типа са нужни различни стандарти на представяне, 
защита и разпространение, а информационната система на музея следва да 
улеснява процеса на търсене сред дигиталните обекти. Поради всичко това 
музейната документация (инвентарни книги, паспорти, отчети), която е 
отговорност на музейния екип, следва да се основава на нормативни актове, 
технологични стандарти и дигитализация, съобразена с изискванията за 
дългосрочно съхранение, отворен достъп и осигурена повторна употреба8 .  

Предизвикателствата пред куратора днес, бизнес модел 

Процесите на подбор и подредба в музеите, както реално, така и виртуално, 
в информационните системи, където такива има, са субективни. Остава скрит 
фактът, че начините, по които музеите „манипулират“ материалните предмети 
също създават връзки, асоциации, формират „идентичности“. В този смисъл 
новата роля на куратора може да се разглежда в два плана: 

• От представяне на артефактите към разказване на история, 
създаване на преживяване, сценарий на представление (From presentation to 
performance). 

• От постоянна (експозиция) към временни, тематични 
инсталации/изложби с интерактивен характер. 

От друга страна не трябва да се оставя и образователният аспект на 
музейната институция – да предава, споделя и показва знание по иновативен 
начин, адресиращ всички аспекти на множествената интелигентност9 на 
съвременните обучаеми – деца, ученици и студенти. [Gardner, 1993, 17-26 с.] 

Образователният аспект на всяка музейна колекция е изключително важен 
и за мисията на един музей да формира идентичност – национална, регионална, 
родова. Определянето на музейните колекции онлайн като „добри“ добавя нов 
слой в подбора и подредбата на артефактите в реалния свят. Една „добра“ 
онлайн колекция се оценява по това колко е достъпна, колко се ползва и колко 

                                                                 
7 “Learning object”: всеки дигитален ресурс, който е включен в урок или поредица уроци, 
има ясна образователна цел, може да бъде използван повторно и е част от раздел, 
модул, курс, учебна програма, без значение от дисциплината и науката; обикновено 
има конкретна цел. Източник на дефиницията: [URI: http://hdl.handle.net/2149/227] Посл. 
посетен: 14-05-2018 
8 Проект на ЕК INDICATE [http://www.indicate-project.eu] Посл. посетен: 13-05-2018 
9 Е.Гарднър дефинира седем типа интелигентност, спрямо които образователни и 
културни институции следва да създават своите програми. Тези седем типа са: 
музикална, физическа, логико-математическа, езикова, пространствена, 
интерперсонална, междуличностна. 
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е полезна за различните типове потребители. Основното объркване у нас идва 
от разбирането на „добрата“ колекция като представена в дълги текстове, рядко 
двуезични и рядко достъпни в пълнота онлайн, още по-рядко и на място.  

Според анализа на самите музейни специалисти в българските музеи се 
акцентира върху експозиционната дейност, базирана на голямото количество 
експонати, а информираността на посетителя в музея, е оставена на 
традиционните носители: етикети по витрините, брошури, план на залата и под. 
Традиционните начини не са достатъчно гъвкави, за да задоволят нуждите на 
посетителите, и още по-малко да създадат нови публики сред младото 
поколение, което изисква интерактивност и диалог [Атанасов, 2014, 28с.]. За 
разлика от тях технологично опосредстваните начини за достъп до обновяема 
информация, представена многослойно и интерактивно, обогатява 
представянето и помага за разказването на нови и различни истории. 

Дигиталните библиотеки/музеи отдавна съществуват в Интернет – 
Европейската дигитална библиотека, в която участва и България, Европеана, 
виртуалните колекции на Британския музей, Лувъра. Новата нужда към 2018 г. 
е нуждата от гореописаните дигитални обекти (learning object) в четирите им 
типа, както и от „дигитални библиотекари“ – интелигентни агенти (аватари), 
които да могат да откриват нужната информация по смисъл, независимо от вида 
на ресурса (графика, мултимедия), с възможност за извод на данни, които не са 
специфицирани пряко от автора. 

Основна задача на епохата на достъпа е да открие траен начин за 
запазване и разширяване на културното многообразие, представляващо 
душата на цивилизацията, в една глобална мрежова икономика, основана на 
платен достъп до превърнати в стока културни преживявания [Дж. Рифкин, 
2009, 21с. ]. Тази гледна точка на Рифкин обединява култура, икономика и 
технология в един работещ модел. Бизнес-моделът на музея „WEB 2.0 и WEB 
3.0“, във вида и формàта, в които се практикува в Европейските и американски 
музеи, отразява нарасналите изисквания на „мрежовото общество“ [Кастелс, 
2004, 45 с.]. Може да се обобщи, че съвременният музеен мениджмънт налага 
икономическата терминология на бизнес-моделите в културния сектор. Това 
разширява мисловната рамка, като уточнява, че изработването на такъв 
шаблон, съобразен с конкретните пазарни условия в културните индустрии, 
както и с конкуренцията може да ситуира организацията на пазара; да покаже 
как „капитал, суровини, материали и труд“ на входа на системата да се 
конвертират в „успех“ на изхода.  

Същевременно трябва да уточним, че бизнес моделът не е универсална 
рецепта, която да е приложима за всеки музей; за създаването му се правят 
предварителни проучвания и статистики, както и се разглеждат политиките на 
сродни културни институции в региона и в Европа. Гъвкавият бизнес модел се 
влияе не само от икономически фактори, но най-вече от националната културна 
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политика и политиката на конкретния музей. Много от нормативно 
насърчаваните пазарни дейности за музеите на запад като напр. търговска 
дейност, не са нормативно позволени у нас. Но промяната е в ход. След 
първоначалния етап на проучване се предвижда период, за който този модел 
трябва да даде резултати, както и конкретни дейности, екипи и бюджет, с които 
да се достигнат предварително дефинираните цели. Основната цел на бизнес-
модел WEB 2.0/3.0 е създаване и следване на съобразени със средата 
дейности, правила, процедури и срокове, които добре да ситуират институцията 

и колекциите ѝ както онлайн, така и офлайн. Той е неразривно свързан с 

Европейската стратегия за култура [European Agenda for Culture, 2007]. 
Свободният достъп е налагащо се изискване в тази стратегия и Троянският кон 
на институциите за културна памет, които са ревниви в „опазването“ на „техните“ 
обекти. 

Днес дигиталните хранилища управляват все по-хетерогенни ресурси с 
различна структура и богата семантика, а от хранилището се очаква не само да 
дава достъп до тях, но и да бъде генератор на нови знания и връзки. По този 
начин мрежата от документи става мрежа от свързани (отворени) данни, чиято 
цел е да направи възможни сигурни компютърни интеракции в информационни 
системи, които да са полезни за потребителя.  

С това семантичното търсене и индексиране навлиза в нова фаза. 
Основните предизвикателства в нея остават преодоляване на многозначността, 
несъгласуваността и ненадеждността на отворените свързани данни. Това са 
изследователски задачи на настоящето и бъдещето. 

Необходимата промяна е свързана с новите възможности на Семантичните 
технологии за създаване на нови или модифициране на съществуващи 
информационни системи, които да предложат опростен потребителски 
интерфейс, удобен за музейните служители с функционалности за търсене, вкл. 
семантично, които да улеснят курирането, инвентаризацията и други 
административни дейности; Такава система трябва не само да следва 
изискванията на нормативната база, но и да включва създаване на общи и/или 
предметни онтологии според класификацията на Гуарино и Оберле [Guarino et. 
all, 2009], действащи заедно с тематични речници/тезауруси. 

Заключение 

Съвременната употреба на миналото предполага преосмисляне на 
музейните колекции като започнато и незавършено пътуване, а не статичен, 
идеологически зареден конструкт, с табела „не пипай“. Технологиите на третото 
и четвъртото поколение уеб могат за подобряват качеството на контакта с 
потребителя-посетител или да го „разглезят“, подчинявайки представянето на 
наследството на намалената способност за концентрация и внимание на 
съвременния човек. Разказването на истории (digital storytelling), което е най-
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важният аспект на всички компютърно-генерирани светове, се нуждае както от 
вдъхновени сценаристи – музейни куратори, така и от съвременни мениджъри 
и иновативни технологии, които да предложат лесно и едновременно боравене 
с (1) семантиката на обектите, с (2) дигиталните им изображения, с (3) 
описанията им и с (4) потребителските очаквания. В България този процес тече 
бавно, а в последните години се засилва интердисциплинарността в подхода и 
в екипите, както и междуинституционалния диалог. Светлината в тунела все 
още е малка, но я има. 
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INFORMATION MANAGEMENT OF THE INSTITUTIONALIZED HERITAGE 

Kalina Sotirova-Vulkova, PhD 

Abstract: This article observes information management of contemporary museum through 
prism of curator, technology and development of Internet. The Digitital cultural heritage is 
presented as dynamic construct, which is supposed to change constantly according institutional 
policy, network society requirements, and according expectations of the visitor – real and virtual 
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one. Semantic web technologies, WEB 3.0, developing services of WEB 4.0 – the web of 
intelligent agents, smart culture, smart cities – are entering quickly into conservative world of  
institutionalized heritage. The terminology of business models as information management 
instrument comes in operation of Bulgarian museums, libraries, and “chitalishta” (specific kind 
of community centers). The text is focused on several core factors in management process, in 
cataloguing and exposition actions in a museum, which would improve the quality of the contact 
with the visitor and would create new audiences. 
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GAMES IN ROBOTICS 
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Abstract: This paper shall cover the concept of introducing children and young students to 
robotics and automation theory with the use of games. It will further present examples of 
optimizing higher-level education problems from the sphere of control theory and automation 
to be used and solved by school students. 

Keywords: robotics, games, students, automation, control theory 

1. Introduction 

Today’s world is technology driven and this cannot be denied by anyone. Ever 
since the first people started changing the environment around them instead of 
adapting to it the path of humanity was decided. Being on the edge of the next 
technological revolution it is more important than ever to prepare ourselves and our 
children, building upon our ancestor’s knowledge and passing it to them. Not long 
from now we will be living in a world where programming will be a basic skill, a blue-
collar job in a land of robotics and artificial intelligence. 

2. Introducing Education and Robotics 

So how do we reach this new level of intelligence? We prepare the future 
generations to think more and more about what’s around them, rather than replicate. 
During the past three years, I moved from observing to teaching younger students 
about Robotics. Many industry problems can be easily solved by preparing people in 
advance. However, how can we teach subjects like “Control Theory” or talk about 
proportional–integral–derivative controllers, fuzzy controllers and neural networks to 
students in school without explicitly picking people and introducing them to the 
subjects? We can do this with the power of games – taking a complex problem such 
as object detection, autonomous navigation and transposing it to a simple game of 
picking the right sequence of orders based on the sensor information in order to 
execute the task correctly. Due to their nature, games are the easiest and most 
successful medium of conveying information. The players get engaged with the game, 
trying to win by learning and following its rules. So let’s see what will happen if we 
take a common Robotics competition problem and introduce it to children via a game. 
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3. The Problem 

I would like to take a typical example from one of the main spheres in robotics 
competitions – the navigation problem. The robot has to be able to traverse a 
predefined layout, by working out the route as it goes. The two common varieties of 
the task are 2D labyrinth and 3D labyrinth. The robot should not and cannot be hard 
coded to the layout of the labyrinth, because it is introduced only minutes before the 
actual time based completion race. In addition, it is against the rules and will disqualify 
the competitor. Let’s go into depth about the race format: The first difference comes 
in the form of the track. 2D labyrinths are based on a white vinyl plane on which the 
track is marked with black. 3D labyrinths, on the other hand, are based on the same 
plane, but have walls created with concrete blocks in dimensions X/100mm/250mm. 
This difference is very important to the way we approach the problem. Moreover, it 
narrows down the possible sensor solutions due to the nature of the problem. Black 
lines are solved using infrared sensors placed on the bottom part of the robot. The 
beam is not reflected back while on the line and only when going out of it on the white 
vinyl plane. This helps us form the error equation and begin setting the expected delta 
and control coefficients. With 3D labyrinths, this is not the case. We cannot apply the 
same approach, which leaves us to design a robot based around ultrasound or laser 
sensory system. Both can be applied, but this complicates the solution and it is not 
practical for students. A good enough approach is using double ultrasound sensors 
on a selected side and the front of the robot. 

 
Figure 1: PID Equation 

Knowing this now, what would occur if the supervising teacher or organization has 
already designed the robots via kits or in-house design and left the programming of 
the robots to children and school students? Is it possible to streamline the problem in 
both equation formulation and code writing for a lower education level? 

4. Optimizing the Problem 

Code-wise the explanation is already covered in basic data types, arithmetic and 
control flow. However, giving a proper explanation on the engineering and control 
theory aspects would not be easy for students. So, let’s hide the speed control module 
and not explain for now how exactly it works. Either way this module is useless without 
a functioning logic module, working as the brain of the robot. The problem can be 
optimized to the following format – a vision problem. “The robot’s eyes[sensors] can 
only see 150mm in front of him. When he sees an obstacle, what should he do?” As 
every maze challenge, here we use the left or right hand rule – if we follow the same 
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wall we will always find the finish, even if not optimally. With the revised problem the 
solution turns into an easy if-case problem. 

Even though this approach is much more rigid, personally I have found that it is 
understandable by beginners in the field, without prior knowledge in control theory or 
real hardware programming. This optimization is only conceivable because of both 
layout and original problem parameters. 

While only controlling the robot logically, students will still learn the fundamental 
control principles and subsequently be able to transfer the knowledge gained about 
sensor control to more complex applications without actually studying it from a 
theoretical perspective. Of course, this does not mean students should not be 
introduced to theory.  

Conclusion  

Humanity has always used games in the upbringing of the next generations. In 
them while playing and having fun children learn by their own volition the rules of the 
game, try to get better and win. That is the competitive nature of man, which can and 
should be used for stimulating the growth and progress of students. In the games of 
robotics complex principles of control theory and sensor logic and control can be 
made simple enough to introduce younger students and get their attention to the 
sphere earlier than before. This will not only allow for a broader horizon of knowledge, 
but also provide children with a reference point for their future, thus optimizing the 
problem of tomorrow. 
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Резюме: Този доклад разглежда идеята за въвеждането на деца и ученици от ранна 
възраст в роботиката и теорията на управлението чрез употребата на игри. 
Докладът ще представи примери за оптимизиране на задания от бакалавърски или 
по-горен курс от сферата на теорията на управлението за решаването им от 
ученици в среден курс. 
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Abstract: The paper shows how a Digital Humanities pilot project on game design since 2016 
becomes the main driver to develop a third stage of an educational “social technology”. 
Designing a game scenario by extracting focal points as stories of the classical mythology (such 
as a 14. BCE Argonauts myth – a generation before the Trojan war) prompts a DYNAMIC SITE of 
a new experts’ attitude across disciplines. By extracting famous characters (Orpheus, Medea, 
Artemis, Jason, Herakles/Hercules, the Dragon) from historically blurred sources it will be 
displayed how INTERDISCIPLINARY EXPERTISE of GLOBAL COMMUNICATIONS, ONLINE PSYCHOLOGY, 
MEDITERRANEAN STUDIES, ANIMATION CINEMA and GAME PROGRAMMING can become a POWERFUL 

TOOL used within project-based collaborative working / participatory learning across cultures. 
Each Life Cycle of project-based interaction between both universities changes participants’ 
academic attitude as a whole. It closes the loop every 4-5 semester, considered from the initial 
point of innovative disruption as a joint venture of DH CREATIVE LAB lecturers of NBU and WSU 
who guide students from both universities since July 2011. Synchronizing the code between 
arts and humanities, technologies and online psychology as well as their methodological 
blueprints is a minor issue. How to apply the detected “historical filters” and visualize the 
animated characters is the bigger issue, because gamers know the popular characters they 
play with only in the 21st century distorting mirror, i.e. they feel attracted by what they see every 
day. The main question, when building game scenarios, is how to dress up visual characters 
and make them move “on the scene” in compliance with the time they lived in, according to the 
scientific research, after the so-called INTERPRETATIO GRAECA ET ROMANA has been “washed 
away”. 

Key words: Classical Mythology, Game Design, Online Psychology, Animation Cinema, 
Knowledge Management, Visual Immediacy, Tender Suggestion 
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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. 

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
Национална конференция, (Пловдив, 13-14 октомври 2006). ISBN 10:954-
8986-22-1.  
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− 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 
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 
„РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО 

ОБЩЕСТВО” 

В рамките на Форум 

“Глобално информационно общество” 
 

Семинарът действа от 17 ноември 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”; 

• 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”; 
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• 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”; 

• 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”; 
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• 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"; 

• 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”; 
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• 13 май 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Проблеми на гражданите при прехода към 
информационното общество”; 

• 10 юни 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Характерни особености на информационното общество"; 

• 8 юли 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика семинар 
на тема: "Начало на програмирането в България"; 

• 14 октомври 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Космическата информатика за екологията”; 

• 11 ноември 2008, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Културното наследство и информационното общество"; 

• 9 декември 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Мултимедийни технологии в информационното 
общество"; 

• 10 февруари 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Обсъждане на проект за закон за достъп до 
пространствените данни"; 

• 10 март 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Глобализацията и информационното общество"; 

• 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”; 
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• 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” 
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 
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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"; 

• 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”; 

• 16 юни 2015 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ – Философски факултет (Mагистърска програма по философия с 
преподаване на английски език) и Институт по математика и информатика при 
БАН, семинар на тема „Прозорецът на Овертон“ – една технология за тотална 
манипулация в информационното общество”; 

• 18 ноември 2015, София, съвместно с Катедра “Книга и общество” към УНИБИТ 
и Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема 
„Прозрачност на финансовата информация в публичния сектор"; 
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• 05 април 2016, София, съвместно с Лаборатория по телематика при БАН и 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема „Развитие на 
академичната мрежова инфраструктура в България”; 

• 19 април 2016, Пловдив, съвместно с Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ 
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема 
“Библиотеките и "Третата индустриална революция" - дигитализация и 
визуализация на съхраненото знание”; 

• 19 октомври 2016, София, съвместно с Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ, 
семинар на тема „Нобеловите лауреати и разширяване на границите на 
знанието”; 

• 16 февруари 2017, Пловдив, съвместно с Института по математика и 
информатика при БАН, семинар на тема „Ардуино и Интернет на нещата”; 

• 23 ноември 2017, Пловдив, съвместно с Института по математика и информатика 
при БАН, семинар, на тема „Киберсигурността в информационното 
общество“; 

• 12 февруари 2018, София, съвместно с Факултет по библиотекознание и културно 
наследство при УНИБИТ, семинар на тема „Публичната комуникация в 
Интернет – Вавилонско медийно стълпотворение, манипулации и защита“; 

• 17 април 2018, София, съвместно с Национална лаборатория по компютърна 
вирусология при БАН и Института по математика и информатика при БАН, 
семинар на тема „Съвременни тенденции при вредителските програми“. 


