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

Ключови думи: Безплатни образователни ресурси (open educational resources), Масови 
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1. Въведение 
През последните 50 години, вследствие на развитието на обществото, 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Фигура 1. Нарастване на разходите за висше образование. 

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

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

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

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

които се обучават в 4500 университета; 50% от всички 18- и 19- годишни 
младежи следват в университет [5,10]. Някои от тези студенти вземат само 
отделни курсове за повишаване на квалификацията или преквалификация. 
Средните годишни разходи за такси за обучение, общежитие и храна са около 
16 000 долара в държавен университет и 41 000 в частен [5,11]. В първата 
категория се включват и учебните заведения за двегодишно обучение, 
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наречени community colleges, които са сравнително евтини. Много студенти 
следват първоначално в тях и живеят с родителите си, а след това 
продължават в друг университет. Тревожен факт е, че разходите за висше 
образование в САЩ нарастват над 12 пъти за последните 30 години, докато 
разходите за потребителската кошница около два пъти [11]. (Фиг. 1) 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

изискват висше образование [17]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Очаквани изменения в модела на университетското образование 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Какъв тип преподаватели ще бъдем - изборът е наш.  
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Abstract: Open Educational Resources (OER) are a new phenomenon that may significantly 
impact higher education, and may even potentially lead to the disappearance of the 
occupation of university professor. On the other hand, OER have a number of advantages, 
including adaptive learning and an automatic analysis of the learning process data and thus 
improvement of the curriculum. The article examines the current state-of-art in education and 
the related problems. It brings reflections on the impact of the new means on the education in 
general and on the education in computer science and its specifics in Bulgaria, in particular. 


