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на система за автоматизирано създаване на учебници, сборници със задачи, 
справочници и др. учебни пособия, в зависимост от потребностите на учениците и 
педагогическите цели на преподавателя. Посочват се преимуществата от 
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1. Въведение 

Учебните програми на МОН са насочени към овладяване на базисни 
знания, умения и отношения, свързани с учебните дисциплини. Тези базисни 
компетенции са задължителна част от грамотността на съвременния млад 
човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота. [10]. 
Като се изключат учениците със СОП, в програмата не се прави 
разграничаване между учениците, имащи различен потенциал да бъдат 
обучавани или в това, че много училища имат различна учебна база 
(компютърно оборудване, мултимедийни и аудиовизуални средства и др.). 
Въпреки тези разлики във възможностите на учениците и условията за тяхното 
обучаване, в общите изисквания към съдържанието на учебните помагала [7] 
не е предвидено разграничаване на учебните пособия (УП) за ученици с 
различни способности (с изключение на учениците със СОП) и различна 
материална база. 

Учителите разполагат със свобода сами да избират подход на 
преподаване, но материалната база, учебниците, а в много случаи и 
квалификацията им не позволява да намерят най-ефективния начин на 
преподаване, така че учениците да могат да получат максималните знания и 
умения. Голямото разнообразие на ученици с различни способности и на 
условията, при които се провежда обучението, не рефлектира с разнообразие 
на учебници и УП, чрез които да се провежда ефективен образователен 
процес. 
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Това несъответствие между потребности от разнообразни учебни 
материали (УМ) и тяхното удовлетворяване, а също и възможностите, които 
предлагат съвременните информационни технологии, провокира създаването 
на прототип на система за създаване на персонализирани УМ. Целта на 
разработката е: 

• Да покаже, че новите технологии предлагат съвършено нов начин за 
обезпечаване на учениците с УМ; 

• Да покаже, че система за създаване на персонализирани учебни 
материали (ССПУМ), ще даде нови методически възможности в 
обучението. 

• Да покаже преимуществата и проблемите, които съществуват в 
прилагането на такъв вид система. 

2. Описание на система за създаване на персонализирани УМ 

В процеса на развитие на технологиите за обработка на информация 
съществува тенденция за унификация и обособяване на информацията в 
самостоятелни модули, които да могат да се ползват самостоятелно в 
различни, независими едно от друго приложения. Например: 

• През 70-те години на 20-век М. Мински [2] за представяне на знанията 
в изкуствения интелект използва понятието фрейм, което е модел или 
минимално възможно описание на същността на обект, явление, 
събитие или процес. Свързаните фреймове образуват семантични 
структури, които при комбиниране описват сложни обекти. 

• В почти всички съвременни структурни компютърни езици, процесът на 
компилиране, представлява извличане от готовите библиотечни 
файлове машинен код, който се свързва с останалите части на 
програмата и генерира изпълнимо приложение. Този подход на 
програмиране се развива още повече с обектно ориентираните езици 
за програмиране, където и самите програмисти капсулират части от 
програмите си в класове, които да се използват като готови модули при 
създаване на различни програми. 

• Продуктът Microsoft OneNote дава възможност за обединяване на 
разнородни източници на данни и да ги отпечатва като общ документ. 

• В съвременните дигитални печатници готовият текст се подава като 
отделни файлове, съдържащи различни текстове или графични 
елементи, машината свързва тези файлове в процеса на печат и 
крайният продукт е готово печатно произведение. Възможностите на 
тези печатници позволяват на всяка отделна книга да има различни 
части или графични елементи. 
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Могат да се посочат и много други примери за модулен подход при работа 
с информация, които са свързани с бизнес, наука и технологии. За разлика от 
тези области, практиката в изготвянето на учебници и други учебни пособия е 
на нивото на Гутенберговата технология - книгата все още се приема като 
константа, която не подлежи на промяна. Това състояние на изготвянето на 
УП не способства за развиване на методиката на обучение в съгласие със 
съвременните технологии. 

За да се изследва възможността за промяна на методиката на обучение, 
чрез ползването на УП, които да са в съответствие с индивидуалните 
изисквания на ученици, учители, учебна програма, учебна база и др., бе 
разработен прототип на системата за създаване на персонализирани учебни 
материали. Системата е разработена на Microsoft Access и има интерфейс за: 

• Въвеждане на УМ; 

• Въвеждане на детайли свързани, с уроците или задачите; 

• Въвеждане на теми, знания и умения, които трябва да се постигнат; 

• Експорт на готовите материали в HTML формат. 

2.1. Въвеждане на УМ. УМ - уроци, упражнения или самостоятелни задачи, 
които се използват за съставяне на учебници, сборници от задачи или друг 
вид УП се въвеждат в HTML формат. Таговете на  HTML могат да се изписват 
директно във формата на ССПУМ или целият текст да се подготви в 
специализиран HTML редактор и след това да се копира във формата на 
ССПУМ. Отделно се дава кратко описание на УМ. 

2.2. Въвеждат се детайли, свързани с УМ. УМ се описват подробно по 
всички възможни параметри: клас, предмет, теми, знания и умения, които се 
усвояват или се упражняват в УМ, автор/и, трудност, изисквания за знания или 
умения, които трябва да се притежават, за да се пристъпи към урока или 
упражнението. Въвежда се и номер на УМ в цялостното УП. Номерата може да 
не са поредни, за да се оставят свободни номера, с оглед по-късно да се 
включат други УМ. 

2.3. Въвеждане на теми, знания и умения, които трябва да се 
постигнат. Това могат да са изискванията от учебните програми на 
МОН [10] или да се поставят по-завишени изисквания. 

2.4. Експорт на готовите материали. След подбор на нужните УМ, те се 
експортират като окончателно УП във формата на готов  HTML файл. На 
следващ етап от развитието на системата - web базирана, материалите могат 
да се експортират и в друг формат, например PDF. 
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3. Преимущества от използването на ССПУМ 

3.1. Създават се учебници и други УП в съответствие на 
конкретните потребности на преподавателя. В момента на пазара на 
учебници, например за бази от данни (БД), могат да се разграничат поне 4 
типа учебници. Те могат да се разграничат в следните условни категории: 
академични, корпоративни, справочни и палиативни. При учебниците от 
академичен и корпоративен тип се използват множество фундаментални 
термини, които не могат да се имплементират към налични в момента знания 
на учениците, което пречи за формиране компетентности за работа с БД. В 
повечето случаи, това е литература, която е подходяща за ползване, когато 
вече има една добра първоначална подготовка и тя служи за надграждане на 
знанията. Учебниците от справочен тип са структурирани по някакъв 
показател: по азбучен ред, по функционалност, по категория модули. Този вид 
литература е удобна за ползване за уточняване и допълване на знания и 
умения, които учениците имат. Учебниците от палиативен тип не притежават 
достойнствата на никой от изброените типове. Термините често са 
дефинирани извън контекста на примерите, които се показват. Самите 
примери са под формата на поредици от команди, които довеждат до 
определен резултат. Този вид представяне на учебния материал е съобразен 
с определен програмен продукт (ПП), с определена версия на ПП, с 
определена настройка на интерфейса на ПП. Учебникът не е полезен, когато 
се работи с друг ПП, с друга версия на ПП или с друг интерфейс на ПП. 

Ползването ССПУМ би премахнало голяма част от изброените проблеми, 
както по отношение на липсата на подходяща литература, така и по 
отношение на наличната материална база. Биха били възможни: 

• Включване само на УМ, съответстващи на нивото на подготовка на 
учениците, които се обучават; 

• Представяне на понятията в достъпна за учениците форма; 

• Включване на задачи за проверка на знанията в съответствие с обема 
и съдържанието на съответния урок. 

• Включване на обяснения в съответствие на ПП, версията, интерфейса 
и хардуера, с който разполагат учениците. Възможност за включване 
на УМ, съобразени както с най-популярната версия на даден ПП, така 
също и с ПП, който е достъпен за свободно ползване, без заплащане 
на лицензионни права. 

• Представяне на уроците, ползвайки УМ от различни автори или 
авторски колективи, в зависимост от предпочитанията на 
преподавателите, учениците и техните родители. 
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• Включване на допълнителни УМ към даден урок на учениците с по-
големи възможности за изучаване на предмета, както и УМ, които са в 
по-достъпна форма за учениците с по-малки възможности по даден 
учебен предмет. 

• Ако в УП има обръщения към мултимедийни материали - филми, звук, 
презентации и др., тези материали се извличат от БД и могат да се 
запишат като съпровождащи УП CD/DVD материали. 

• Възможност за подборка на УМ, подходящи за ученици със СОП. 
Например, полученото УП да е съобразено с деца с увредено зрение и 
да могат да се отпечатат на Брайл или да е съпроводено със звуков 
файл. 

3.2. Създават се условия за: 

• Качествено оценяване на знанията по отделните теми. В катедра 
„Обучение по математика и информатика“, ФМИ, СУ„Св. Кл. Охридски” 
през 2014 и 2015 година беше разработена система за генериране на 
тестови материали (СГТМ), които да се използват в учебно-
възпитателния процес [1]. Системата предоставя възможност да се 
съхраняват задачи с множество варианти на условието с еднаква 
доцимологическа стойност. Със съхранените задачи могат да се 
генерират тестови материали, които за различните ученици включват 
различни варианти на задачите, така че да се преодолее проблемът с 
преписването по време на изпитването. Задачите, съхранени в СГТМ, 
са съпроводени с данни за учебен предмет, клас, тема, трудност и др. 
Тези данни са аналогични с данните за УМ, съхранени в ССПУМ, и 
дават възможност за съставяне на тестови материали за проверка на 
знанията, които съответстват на темата в УМ. 

• Обективна оценка на качеството на УМ. Възможността да се 
извърши съпоставяне на резултатите от външно оценяване и това 
какви УП са използвани при обучаването на учениците би дало точна 
картина за това кои УМ са подходящи за различните категории 
училища. 

• Обективна оценка на качеството на преподавателския труд. 
Възможността да се извърши съпоставяне на резултатите от външно 
оценяване при училища от една и съща категория, ползващи еднакви 
УП, би дало представа за качеството на преподаване на даден 
преподавател. 

• Пълноценна изява на учителите, не само като преподаватели, но и 
като автори на УМ. Възможността всеки учител да може да разработи 
УМ, съобразен със собствения си опит, дава възможност в системата 
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да се съхраняват не само цели учебници, а и отделни уроци по дадена 
тема или отделни упражнения и задачи. Тази възможност може да се 
превърне в мощен стимул за изява на творческите възможности на 
учителите. Наличието на подобни материали в системата, които са 
ценени и от много други преподаватели, може да се използва и при 
атестацията на учителите. 

• Отговорно отношение на учителите при подготовка на УП за 
учениците. Възможността всеки учител да може да съобрази 
качеството и нивото на УМ със способностите на своите ученици е 
предпоставка за по-отговорно отношение в работата на учителя. 
Наличието на добри учебници ще доведе до добри резултати в 
постиженията на учениците. 

• Преодоляване на неточното формулиране на изисквания в 
учебните програми. Има случаи, например в програмата за 
обучението по „Информационни технологии“ (ИТ), по някои теми да се 
предвижда голям диапазон между минималния и максималния брой 
часове за обучение по някоя тема. Например, в програмата по ИТ, за 
бази от данни са зададени 6 часа, които могат да се увеличат до 16 
часа, а с допълнителни методически указания часовете могат да се 
увеличават до 21. УП, които да позволяват покриване на учебната 
програма и за 6 учебни часа, и за 21 учебни часа, не са представени в 
списъка на одобрените учебници. [9] 

• Донаучаване на пропуснат учебен материал от учениците. 
Съобразявайки се с резултатите от външното оценяване на учениците, 
които са показали слаб успех по определени теми, може в учебниците 
за следващата година да се включат и допълнения за пропуснатите 
знания и умения в по-разбираема форма, за да може да се навакса 
пропуснатото. 

• Изработване на комбинирани УП. В някои случаи по една учебна 
дисциплина се налага ползване на повече от едно УП. Например по 
чужди езици се ползва учебник, тетрадка със заготовки за попълване, 
речници и др. Чрез ССПУМ има възможност всичко това да се обедини 
в едно цяло. Друга ситуация е на ученици, на които български език не е 
роден език да се създават по-специфични учебници. В тези УП някои 
обяснения могат да се дават на родния език, да има речник на 
ползваните понятия или дори целият учебник да е на два езика. 

• По качествени УП. Възможността един автор да създаде УМ не по 
целия учебен предмет, а само по отделна тема, позволява експерти в 
съответната област да предложат по-качествено учебния материал по 
темата. 
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• Актуалност на учебното съдържание. Динамичната информационна 
среда, в която се развива съвременният живот, изискват по-голяма 
динамика в промяна на съдържанието на УП. В почти всички природни 
науки, „Информатика“, „Информационни технологии“, част от 
информацията престава да е актуална, докато се премине през всички 
етапи на развитие на един учебник: написване, редактиране, 
предпечатна подготовка, одобряване от държавните институции и др. 

3.3. Разработката на web версия на ССПУМ би дало още 
допълнителни преимущества за: 

• Свободен достъп до учебни материали от ученици и учители. 
Възможността за достъп до всички налични материали за ученици и 
учители, ще спомогне за допълване на знанията от учениците и 
допълване на УМ от учителите. За разлика от Уикипедия, УМ ще са 
структурирани по точно определени теми за отделните класове и ще 
има възможност да се избират различни нива на информативност за 
УМ. 

• Децентрализация на изработването на учебниците. Ще има 
разделяне на различните видове дейности: На едно място ще се 
създава научната част на учебника (запълването на учебниците със 
съдържание), а на друго място ще се върши финансово-
административната част от изработване на учебника (финансиране, 
организиране на печат и др.). 

• Точен отчет на авторските права. Пращането на заявка към 
системата за генериране на УП, може да се използва за генериране на 
отчет кой УМ от колко ученици, от кои училища и кои специалности се 
използва. Това би създало предпоставка за справедливо заплащане 
труда на авторите. 

• При изработването на учебните програми от МОН да има 
адекватна последователност както между темите, така и в 
междупредметните връзки. ССПУМ позволява да се следи 
последователността на темите и на изучаваните знания и умения в тях. 
Сега на някои места в учебната програма по ИТ има несъвършенства 
от гледна точка на систематичното изграждане на учебното 
съдържание и междупредметните връзки с другите учебни дисциплини. 

• Непрекъснато подобряване качествата на УМ. Всички УМ ще са 
достъпни за коментиране на web версията на ССПУМ. Така 
направените бележки ще са от полза за коригиране на някои 
недостатъци на УМ. МОН и другите регулаторни органи също ще могат 
да дават препоръки за някои УМ, както и да отправят критики към 
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други. На всеки урок ще може да се гледа като на научен труд и той ще 
може да бъде рецензиран от съответните специалисти. Рецензиите 
трябва да предпазват от фактически грешки и от явна неграмотност и 
немарливост на автора, но да дават по-голяма свобода за формата на 
представяне на материалите. 

• Много гъвкави промени в учебните програми. Всички промени в 
учебните програми, които се правят от образователните институции, 
ще могат много бързо и гъвкаво да бъдат решавани. При промяна на 
учебна програма, учебниците по новите програми ще могат да се 
актуализират веднага. 

4. Проблеми, които биха съпътствали използването на ССПУМ 

Проблемите, които биха възникнали при прилагането на ССПУМ, не са 
свързани с трудности от технологично естество или с организационни пречки, 
които са непреодолими в настоящия момент. Проблемите са свързани преди 
всичко с преодоляването на стереотипите в мисленето на хората и преди 
всичко на тези, които имат властта да извършат промяната. 

• Най-големият проблем, свързан със системата е запълването й с УМ. 
За да може тя ефективно да работи, трябва да има по няколко урока и 
множество други УМ по всяка тема по предметите, които се подържат 
от ССПУМ. Но за системата на МОН  [7] дидактическата единица урок 
или друг УМ не съществува като самостоятелно единица, която може 
да се одобри и използва. Това би било съществен проблем авторите 
на уроци да се мотивират да създават самостоятелни УМ, които да се 
ползват чрез системата. 

• Друг проблем е свързан с бюрократичните практики в образователната 
система. „Учебникът е произведение, създадено в резултат на 
творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и 
науката за осигуряване на училищната подготовка.“ [7]. Всичко, което 
се ползва в сферата на образованието подлежи на одобрение от 
Министър. 

• Издателствата, които са подсигурили за автори на своите учебници 
известни учени, а също и служители в администрацията, които да 
промотират учебниците им, ще окажат сериозна съпротива на 
ползването на ССПУМ. 

• Не на последно място по значение, трябва да се посочи ниската 
квалификация на повечето учители за работа с компютърни системи. 
Като изключим учителите по „Информатика“ и ИТ, всички други биха 
имали сериозни проблеми да работят със системата, без да са 
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преминали допълнително обучение, и то не само за работата със 
ССПУМ. 

• Реализирането на ССПУМ в WEB вариант ще изисква значителни 
ресурси - финансови средства, софтуер и съоръжения за изграждане 
на системата. Ще са необходими и постоянни ресурси за 
администриране и развитие на системата. 

• ССПУМ може да генерира учебни пособия, но отпечатването на 
материалите трябва да е съобразено със съответните дигитални 
печатащи устройства. Окончателното развитие на системата може да 
се постигне, когато се изяснят изискванията на интерфейса на 
дигиталните устройства, на които ще се извършва отпечатването. 
Извеждането на УМ в PDF, а не в HTML формат, би решило до голяма 
степен този проблем. 

Заключение 

Работата по създаване на качествени учебници и УМ и внедряването на 
модерни информационни технологии е непрекъснат процес [3], [4], [5], целящ 
повишаване качеството на обучението. Работата по ССПУМ е част от тази 
тенденция. В случая не се акцентира на иновация в науката или в техниката, а 
в използването на методически подход за по-качествено взаимодействие на 
учителя с учениците, ползвайки подходящи качествени УМ. 

Използването на ССПУМ позволява изработване на УМ, съобразени с 
конкретните нужди на преподавателите. Освен това ССПУМ освобождава 
авторите на уроци от посредническата дейност на издателствата, така че най-
новите УМ могат да стигнат до учениците по най-бърз и удобен начин.  

Чрез ССПУМ се обединяват в едно цяло 3 от ключовите компетентности в 
Европейската референтна рамка: дигитални компетентности, умения за 
самостоятелно учене и събиране на информация, предприемачество [6]. В 
резултат на това се повишава ефективността в цялостния цикъл на учебно-
възпитателния процес в училище. 
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IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BY USING A SYSTEM FOR 
DEVELOPMENT AND GENERATION OF PERSONALIZED EDUCATIONAL 

MATERIALS 
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Abstract: The article describes the new opportunities in education in implementing a system 
for automatic generation of textbooks, tasks collections, directory guides and other 
educational materials which conform with the students needs and the pedagogical aims of the 
teachers. The advantages of implementing such a system, and problems for realization of the 
system are discussed. 
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