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Увод
Целта на този хабилитационен труд е да представи основните научни,
научно-приложни и приложни резултати, постигнати от доц. Красен Стефанов
Стефанов в три области – приложение на ИКТ в образованието, обработка на
знания в цифрови библиотеки и системи за електронно обучение, във връзка с
участието му в конкурса за професор по информатика и компютърни науки,
обявен в Държавен вестник бр. 5/17.01.2012 г.
Описаните в хабилитационния труд основни резултати са публикувани в
приложените към конкурса 36 научни публикации. Тези публикации имат към
10.03.2012 г. 77 забелязани цитирания, описани подробно в Приложение 9, част от
документацията към конкурса. Поради това хабилитационният труд ще се
позовава в голяма част на тези публикации, като авторът ще се концентрира
предимно върху по-подробно и взаимно обвързано илюстриране на основните
идеи и на основните постигнати резултати. Разбира се, в хабилитационния труд
се цитират и други публикации на доц. Красен Стефанов.
Хабилитационният труд е структуриран в три отделни глави,
съответстващи на тематиката на обявеният конкурс. Във всяка глава авторът се
придържа към предписаната в Правилника на ФМИ структура – започва с обзор на
предметната област, представя мотивация за направените изследвания в контекста
на съответни научноизследователски проекти, следва изложение на основните
получени резултати и съответните изводи, свързани с ефектът от научните
изследвания и приложните системи и експерименти.
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Глава 1 Системи за електронно обучение
В тази глава ударението се поставя върху Уеб-базираните системи за
електронно обучение. Изследванията в тази глава са правени в периода 2000 –
2004 г. и са отразени в публикации с номера 10, 15, 21, 30, 31, 34, 35, 36 съгласно
приложеният документ 7 за участие в конкурса “Списък на публикациите за
участие в конкурса”. Тези публикации имат забелязани 24 на брой цитирания,
описани подробно в документ 8 “Справка на забелязаните цитати” към
документацията приложена за участие в конкурса.
1.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията

1.1.1 Технологични стандарти в електронното обучение
Според ISO (International Standard Organization) под стандарт се разбира
“Документирани съглашения, съдържащи технически спецификации или други
ясни и точни критерии, предназначени да задават правила, указания или
дефиниции на различни характеристики, както и да гарантират, че материали,
продукти, процеси или услуги напълно отговарят на своето предназначение”.
Съотнесени към електронното обучение, тези стандарти или
спецификации трябва да гарантират съвместимост между различни
технологични продукти или техни компоненти, възможност за свободен обмен и
многократно използване на учебни материали, както и да гарантират равен
достъп до учебните програми и ресурси. По-конкретно, различаваме следните
видове стандарти (спецификации):
Стандарти за учебно съдържание
•
как да се описва и създава
•
как да се пакетира и използва
•
как да се проследява процеса на обучение
Стандарти за обучаемите
•
каква информация да се съхранява за обучаемите
•
как да се описват знанията и уменията
•
как да се гарантира защита на личните данни
Стандарти за взаимодействие
•
как да си взаимодействат отделните подсистеми
•
как да се взаимодейства с други външни системи
Основните организации, въвлечени в процеса на създаване на стандарти за
електронно обучение са:
•
Асоциациите ARIADNE и PROMETEUS (възникнали в резултат от
успешни Европейски научно-изследователски проекти)
•
Консорциум за създаване на системи за управление на обучението
(Instructional Management System - IMS)
•
Комитета за компютърно-базирано обучение в авиационната
индустрия в САЩ (Aviation Industry's CBT Committee – AICC)
•
IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)
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Международната организация за стандартизация (ISO), технически
комитет 1 (Joint Technical Committee 1 - JTC1), подкомитет 36 (SC36) за
образователни технологии
•
Инициативата на министерството за отбрана към правителството на
САЩ (Advanced Distributed Learning initiative- ADL) за създаване на
модел за свободно обменяне на учебни обекти (Shareable Courseware
Object Reference Model - SCORM)
Ще се спрем само на спецификациите на IMS, които представляват наймащабния, пълен и амбициозен проект в тази област.
Instructional Management System consortium (IMS) е глобален консорциум,
обединяващ усилията на образователни, комерсиални и държавни организации
за разработка на спецификации в областта на електронното обучение. Характерно
за тях е, че обхващат всички аспекти на електронното обучението. Всяка
спецификация включва:
•
Информационен модел (описание на основните информационни обекти
и техните взаимоотношения)
•
Примерно описание на информационния модел с помощта на
универсалния език XML
•
Ръководство за прилагане на спецификацията (стандарта)
•
Допълнително са налични множество допълнителни ресурси, които
включват примерни приложения, най-често задавани въпроси, и други.
Пълният списък от спецификации може да бъде разделен на няколко
групи:
•
улесняващи дейностите по намиране и използване на образователно
съдържание (описание на учебните обекти чрез мета данни - Learning
Resource Metadata, пакетиране на учебните обекти в образователни
единици като уроци и курсове - Content Packaging, съхраняване на
учебните обекти - Digital Repository, достъп до учебно съдържание за
хора с увреждания - Accessibility);
•
описание на основните учебни дейности (задаване на учебни дейности,
роли и среда за обучение – Learning Design, подредба на учебните
събития във времето - Simple Sequencing);
•
събиране и проследяване на информация за обучаемите и техните
резултати (какви са индивидуалните особености и предпочитания Learner Information Package, как да се проверяват и оценяват знанията Question and Test Interoperability);
•
обмяна на данни, свързани с обучението между отделни
административни системи в една организация (IMS Enterprise, IMS
Reusable Competencies Definitions).
Най-новите усилия са в посока на създаване на модел за взаимодействие
базиран на уеб услуги, библиотеки от учебни обекти, интерактивност на учебно
съдържание, електронно портфолио на обучаемите и други.
•

1.1.2 Системи за управление на учебното съдържание

Системите за създаване и управление на обучението (LCMS) могат да бъдат
дефинирани като “системи за създаване, запазване, композиране и доставка на
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персонализирано учебно съдържание в електронен формат под формата на
учебни обекти.” (Brennan et al, 2001).
Софтуерните системи за създаване и управление на обучението предлагат
цялостни решения за реализиране на обучението. Макар и с различен интерфейс
и възможности, те притежават някои общи черти от гледна точка на
архитектурата им:
•
Включват модули за създаване на учебно съдържание. Те са свързани с
хранилища на учебните материали
•
Поддържат връзка с хранилища за учебни материали
•
Притежават възможности за управление на процеса на обучение
•
Предоставят динамичен интерфейс с потребителите на обучението
В основата на описания информационен модел, както и на всички
стандарти, се намира понятието Учебен обект (Learning Object). Обикновено под
учебен обект се разбира обособена част от учебният процес, която задоволява
една конкретна минимална учебна цел.
Хранилищата на учебни обекти представляват бази от данни, съдържащи
учебно съдържание в електронен формат. То може да бъде използвано по
различен начин в зависимост от целите и средата за обучение. Учебните обекти
могат да бъдат представяни на обучаемия самостоятелно или комбинирани в поголеми единици – курсове, учебни програми и т.н. Един и същи учебен обект може
да се използва многократно и в различни контексти, независимо от платформата
за доставка на обучението. За целта се използва езикът XML, позволяващ
разделяне на описанието на обектите от програмната им реализация.
В областта на създаване, описване и подреждане на учебни обекти все още
съществуват редица въпроси и проблеми, които продължават да бъдат обект на
изследвания и практически реализации.
Най-често срещана практика е използването на шаблони за създаване на
по-големи учебни единици (уроци, курсове и програми). Използвайки тези
шаблони, авторите на учебно съдържание могат да създават нови обекти, да
използват съществуващи или да ги комбинират. Авторите на това съдържание
могат да са специалисти в предметната област или в областта на създаване на
продукти за обучение, мултимедийни специалисти, и т.н. Те могат да са лица
както вътрешни, така и външни лица за организацията, провеждаща обучението.
За да може да бъде обучението съобразено с конкретните цели и
потребители, е необходимо събирането на информация относно характеристиките на обучаемите, тяхното поведение в хода на обучението и резултатите постигнати от тях. За целта се използват средства за създаване на потребителски профили, системи за тестване на предварителните и придобитите знания в областта,
проследяване на поведението на обучаемите и т.н. Сложността на тези приложения варира от подаване на обратна информация към потребителя до динамично
създаване на учебно съдържание, съобразено с конкретния потребител в хода на
самото обучение.
В процеса на реализация на електронното обучението обаче се оказва, че
неговата ефективност зависи не само от качеството и развитието на технологиите. Голямо значение имат предварителният анализ на ситуацията и обучаемите, правилното дефиниране на целите на обучение, изборът на стратегии и
средства за доставка, както и оценка на качеството и резултатите от обучението.
Хабилитационен труд на Красен Стефанов

8

1.1.3 Методи и модели за описание на учебния процес
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Първите теории и модели за описание на учебния процес възникват в през
60-те години на ХХ век и се основават на схващанията, че процесът на създаване и
внедряване на обучението преминава през следните фази (Gustafson and Branch,
1997): Анализ (Analysis), Проектиране (Design), Разработка (Development),
Оценяване (Evaluation) и Подобряване (Revision).
Анализът включва предварително проучване на нуждите от обучение,
определяне на причините за възникването им, създаване на профил на целевата
група от обучаеми, определяне на целите на обучението и т.н. Възможно е в
процеса на изследване на причините за възникване на проблема да се окаже, че
те не се крият в липса на знания у персонала, да се дължат на лоша организация,
липса на мотивация и т.н. В такъв случай обучението би било ненужно и
неефективно при решаване на проблема.
Проектирането включва специфициране на целите на обучението и
тяхното разбиване на подцели и задачи, постижими в рамките на една учебна
единица; създаване на инструменти за измерване на постиженията (тестове);
определяне на взаимодействията между трите основни страни в процеса на
обучение – обучаем, преподавател, учебно съдържание; начинът на организация и
доставка учебния процес и използваните технологии.
Разработката обхваща създаването на всички материали, необходими за
обучението – както тези, предназначени за обучаемите, така и тези за
преподавателя, според стратегията, установена в предишната фаза.
Оценяването е процес, отнасящ се към качеството на създадения продукт и
се реализира като междинно и крайно. Междинното оценяване има за цел да се
получи обратна връзка в процеса на създаване на продукта, за да се направят
необходимите подобрения, а крайното – да оцени ефективността от прилагането
на продукта.
Подобряването е пряко свързана с процеса на оценяване и включва всички
промени, базирани на данните, получени от него.
Възможна и още една фаза към процеса – Внедряване (Implementation),
която според (Gustafson and Branch, 1997) присъства, когато е налице широко
разпространение на създадените продукти на обучение.
В зависимост от сферата и условията на приложение според различните
източници тези фази могат да имат различно съдържание, продължителност и
влияние върху целия процес. В повечето случаи процесът не е линеен, а
рекурсивен и доста динамичен. Оттук произлиза и голямото разнообразие на
подобни модели.
Като пример за успешен и много перспективен модел може да се посочи
този, който бе предложен като стандарт от IMS – известен като Модел за
проектиране на обучението (Learning Design, LD), създаден от Rob Koper (LD 2003).
Същността и основното предимство на модела IMS LD е, че той може да
опише много и най-различни педагогически подходи в обучението - поведенчески
(behaviourist), познавателен (cognitive) и конструктивен (constructivist). Той
използва метафората на театъра, за да опише учебния процес като една пиеса, в
която обучаемите, преподавателите и поддържащият персонал изпълняват
различни роли, имат различни конкретни цели, участват в множество
дефинирани учебни дейности, които могат да обединяват в учебни методи, в
различни добре дефинирани контексти и взаимодействат по определени правила.
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Едно от големите достойнства на този модел е, че той съветва авторите и
преподавателите да не започват с учебното съдържание, а с учебните дейности и
да се концентрират върху въпроса: как на практика да се постигнат планираните
цели на обучението? Моделът IMS LD признава, че реалното обучение се случва
тогава, когато обучаемите работят заедно, използвайки много от типичните за
работа в проект методи, за решаване на конкретни проблеми в ситуации от
реалния живот.
Основен елемент в модела е Учебната единица (Unit of learning), която
обединява различни структури от данни, които представят различните
компоненти от модела. Всяка учебна единица може да опише прилагането на
различни педагогически подходи. Така се дава възможност в рамките на един
курс да бъдат прилагани различни педагогически похвати, в зависимост от
конкретната ситуацията, етапа на обучение или конкретните цели на учебните
дейности.
Моделът позволява натрупването на персонална информация за всеки
участник в учебния процес, което от своя страна позволява реализиране на
адаптивност в процеса, базирана на лични предпочитания, натрупана
информация в портфолиото, наличните предварителни знания на обучаемите,
техните образователни цели и особеностите на контекста, в който протича
обучението.
Моделът включва три нива за дефиниране на учебния процес. Първото
ниво (level A) описва обучение, което протича линейно и без особена сложност.
Второто ниво (level B) позволява разклонявания в протичането на учебния
процес, базирани на настъпването на предварително зададени условия. Третото
ниво (level C) дава възможност за най-голяма степен на усложняване на процеса,
чрез добавяне на възможности близки до обектно-ориентираното проектиране
(всеки обект може да изпраща съобщения, които са свързани с методи, които
предписват различни промени в протичането на процеса).
В момента има реализирани няколко различни програмни системи, които
прилагат в различна степен този модел. Най-известни и широко разпространени
са CopperCore (http://coppercore.sourceforge.net/), Reload (http://www.reload.ac.uk/
ldesign.html) и LAMS (http://www.lamsinternational.com/).
1.2 Основни резултати

1.2.1 Модел за създаване на уеб-базирани курсове
Моделът на уеб-базирани курсове за обучение е разработен през 1999 г. –
на практика 2 години преди приемането на стандарта XML (2001) и 4 години
преди появяването на стандарта LD (2003). От една страна, езикът за описание на
курсове, лежащ в основата на модела, е сравним с идеите и функционалността,
предлагани от езика XML, а от друга, като гъвкавост позволява описанието на
дейности до второ ниво на стандарта LD.
Разработеният модел бе първоначално приложен и валидиран в рамките на
проект PHARE TEMPUS IB_JEP-14047-1999 Centre of Excellence in Information Society
Technologies (Nikolov et al, 2001) при създаване на 8 конкретни курса за обучение.
По-късно моделът беше приложен за създаване на курсове към Министерството
на транспорта и съобщенията, както и на онлайн електронни учебници,
финансирани от МОМН, и на електронни курсове за обучение, прилагани в
учебната програма на студентите от ФМИ.
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Моделът включва концептуален дизайн, структурен (съдържателен)
дизайн и дизайн на потребителския интерфейс. Моделът се базира на
разбирането, че електронният курс НЕ Е просто учебник на електронен носител
(електронна книга). Той реализира принципно нов подход, който съчетава
класическата методика на преподаване с интерактивността на процеса на
преподаване, евристиката, експеримента в процеса на усвояване и сертифициране
на придобитите знания за реално време в процеса на диагностика и оценяване.
Съчетаването на тези елементи на обучение в електронния курс го прави
продукт, уникален по своята същност и реализация. Той е не просто инструмент, а
фактор в системата на обучение. Той създава виртуална образователна среда –
носител на редица нови, положителни елементи като:
•
Индивидуализация на обучението
•
Унификация на учебната среда, равнопоставеност на учениците
•
Учебното съдържание от статично се превръща в динамично
•
Мотивация и събуждане на интерес чрез атрактивност и естетичност
•
Обогатяване на стратегиите за учене
•
Провокиране за изява
•
Самочувствие чрез съпричастност към съвременното технологично
общество
Реализираните в този модел нови моменти са в следните посоки:
•
Визуализиране на логическата структура вътре в една учебна единица
и между отделните учебни единици
•
Възможности за експерименти и обработка на данни в реално време “на
живо”
•
Възможности за евристичен подход
•
Включване на експеримента на етапа на хипотезите
Концептуалният дизайн обхваща основните свойства на разработваните
уеб-базирани курсове:
•
Интерактивност – възможност потребителят лесно да избира своите
действия, да получава обратна връзка и да може да влияе върху начина
на взаимодействията си с материала
•
Подробни инструкции, контекстна помощна информация и
непрекъсната обратна връзка
•
Ясна, еднозначна, удобна и бърза схема за навигация и ориентация на
потребителя в курса
•
Ясни, прости и удобни средства за създаване и редактиране на
съдържанието от авторите и преподавателите, без да се изискват
никакви специални познания свързани с Уеб дизайн и програмиране
•
Максимална гъвкавост и модулност на програмното решение, което
позволява лесно поддържане на множество уеб-базирани курсове
Структурният дизайн обхваща методите и формите за структуриране и
представяне на основната учебна информация в уеб сайта. Всеки един уеб сайт
съответства на един курс за обучение.
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Съдържанието на всеки курс се задава като съвкупност от отделни модули
(Фигура 1), предоставящи знания и овладяване на основни умения в конкретна
област и на определено ниво на познание в тази област.

Фигура 1. Примерен курс с пет модула

Разделянето на един курс на относително независими модули, дава
възможност за много по-голяма гъвкавост по отношение на формата и начина на
обучение. Тези модули могат да бъдат изучавани както последователно от
обучаемия, така и независимо от останалите в курса. Този начин на представяне
на един курс позволява също така един и същи модул да бъде включван в повече
от един курсове, групирайки модули тематично или по различни нива на
сложност.
Всеки модул е самостоятелна част от курса, която може да бъде изучавана
отделно. Модулът (Фигура 2) включва:
•
Увод
•
Предварителен тест
•
Основни секции
•
Финален тест
•
Заключение
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Фигура 2. Пример за начало на модул

Уводът представлява кратко въведение в модула, както и целите и
задачите, които се постигат чрез този модул.
Всеки модул предлага възможност за самооценка чрез тестове, като
включва предварителен тест и финален тест. Предварителният тест има за цел да
покаже доколко обучаемият има нужда да премине обучение в конкретния модул
(за определяне нивото на обучаемия). Финалният тест цели да се затвърдят
получените знания и да се определи нивото на натрупаните знания в дадената
област. При посочването на отговори на финалният тест на обучаемият се дава
право да направи до два опита, след което визуално получава обратна връзка за
коректността на неговите отговори (Фигура 3).

Фигура 3. Финален тест на модул в процес на изпълнение
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След завършване на предварителния тест или финалния тест обучаемия
получава като резултат какво е нивото на неговите знания.
Тези тестове дават еквивалентна, адекватна и независима самооценка на
знанията на обучаемия. Те имат за цел да спомогнат и за повишаване на
увереността на обучаемите в собствените им възможности с овладените от тях
нови умения и тяхното прилагане на работното място.
Всяка основна секция в даден модул включва самостоятелни теми (Фигура
4). Всяка тема преследва определена цел или задача и включва поне едно
упражнение.

Фигура 4. Навигационна схема в секция на модул от курс

Упражненията, включени във всеки модул могат да бъдат две основни
групи: самостоятелни и интерактивни.
Самостоятелните упражнения представляват най-общо задаване на един
или повече въпроси към обучаемия. Възможните отговори могат да бъдат:
•
Текстов отговор – обучаемия трябва да въведе текста на отговора в
текстово поле.
•
Избор на един (или повече) отговор(и) от предложен на обучаемия
списък на всички възможни отговори.
Интерактивните упражнения представляват задаване на някакъв проблем,
който обучаемия трябва да реши с помощта на някакви действия. Тези действия
можем да разделим на два типа:
•
Drag-and-drop: обучаемият трябва да вземе ("drag") верните според него
твърдения (обекти) и да ги постави (“drop”) на предназначеното за тях
място.
•
Подреждане на набор от обекти (блокчета, операции, етапи и т.н.) в
правилна последователност.
За всяко упражнение може да е предвиден и отговор (текст: възможен или
правилен отговор, съвкупност от правила, анализ на ситуация, таблица, картинка
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и т.н.) на зададените въпроси (задачи), който да се разглежда след завършване на
упражнението отделно или заедно с въведените от обучаемия отговори.
Реализацията на упражненията следва представената диаграма на преходите
(Фигура 5).

Фигура 5. Диаграма на преходите за упражнение

Дизайнът на потребителския интерфейс обхваща не само графичния
интерфейс, но най-вече информационната структура, методите за контрол и
навигация, както и начините за визуализиране на информацията и на диалога с
потребителите. Информационната структура на модела на един курс включва
осем различни информационни обекти. За всеки информационен обект е
разработена блокова структура за разположение на информационните структури
и навигационните компоненти. Разработен е графически интерфейс за всеки
информационен обект и всяка конкретна блокова структура. Чрез разработения
език за създаване на курсове е гарантирана независимостта на информационната
структура от конкретното съдържание и от конкретните схеми за навигация.
Разработени са удобни средства за авторите и преподавателите за създаване и
редактиране на учебното съдържание.
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1.2.2 Създаване на уеб-базирана брокерска система за електронно
обучение
Основните приноси в тази конкретна тема могат да бъдат формулирани по
следния начин:
•
Създаден е модел на разпределена уеб-базирана система за електронно
обучение, базирана на стандартите за електронно обучение. В рамките
на този модел бе предложен метод за интегриране на системи за
електронни разплащания в системите за обучение.
•
Създаден е модел на система за представяне на знания в уеб-базирани
системи за обучение, позволяваща описание на метаданни и онтологии
свързани с учебните обекти. Моделът е приложен в системата Диоген.
•
Разработена е онтология в областта на обучението по Информатика и
конкретни приложения, свързани със създаване на онтологията и на
описания на метаданни за учебни обекти по шест различни учебни
дисциплини.
Моделът на иновативна уеб-базирана брокерска среда за индивидуално
обучение и подготовка на специалисти в областта на информатиката бе създаден
в рамките на проект DIOGENE (IST-2001-33358, 2002-2004 г.). Този модел е
успешно реализиран, внедрен и оценен в няколко европейски страни (Capuano et
al, 2005).
Системата е базирана на платформа, независима от предметната област на
обучение. Тя е способна да подпомага учещите се през целия цикъл на тяхното
обучение и подготовка, от дефинирането на целите, до оценяването на
резултатите, чрез индивидуализирани, адаптиращи се към нуждите на
обучаемите курсове.
Моделът на системата включва съвременни технологии като: метаданни и
онтологии за обработване на данни, моделиране на обучаемите, гъвкаво
адаптиране на обучението към нуждите на обучаемия, кооперативно групово
обучение и онлайн подпомагане. Бяха използвани съвременни средства за
проектиране, а реализацията на модела се базира изцяло на използване на уеб
услуги. Моделът се базира на множество от иновативни характеристики:
динамични стратегии за учене, семантична отвореност; уеб услуги за учебни цели
и управление на авторски права, автоматично генериране и търсене на
автобиографии, подпомагане от преподаватели на свободна практика, съвместно
генериране на целите на обучението.
Важен момент в реализацията на модела е възможността в процеса на
динамично създаване на курс да се използва съдържание с високо качество,
идващо от регистрирани сървъри за учебно съдържание, както и безплатно
предлагано съдържание, налично в уеб пространството. Тази възможност се
реализира с помощта на тъй наречения уеб от следваща генерация – семантичен
уеб. Благодарение на анотацията на уеб страници с XML тагове, наличните
електронни документи могат да бъдат формално описани във вариант,
позволяващ автоматично интелигентно търсене.
Моделът на системата включва четири основни групи потребители:
обучаеми, експертни обучаеми (могат да се използват и като съветници в
обучението на други обучаеми), преподаватели и работодатели (търсят обучаеми
с определени знания и умения за работа).
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В архитектурно отношение моделът на системата ДИОГЕН включва седем
типа организации, предлагащи различни услуги:
•
Издателска къща (Publishing Houses). Съхранява учебното
съдържание и осигурява отдалечен достъп до него чрез функции за
търсене, базирани на описания с мета-данни.
•
Уеб робот (Web Catcher Agency). Търси и доставя учебно съдържание в
Уеб пространството чрез ключови думи и специални алгоритми за
категоризиране.
•
Агенция за учители (Tutor Agency). Позволяват всеки учител да се
регистрира в системата и да укаже своята компетентност. На базата на
постъпили заявки се формира план за работа на учителя.
•
Брокерска къща (Brokerage Office). Осъществяват връзката между
постъпилите заявки за обучение и наличните учебни ресурси (учебни
материали, учители и други). В крайна сметка формират конкретен
план за обучение на всеки обучаем.
•
Учебна агенция (Training Agency). Осигурява средата за провеждане
на индивидуално обучение. Поддържа и обновява модела на обучаемия,
в зависимост от който се формира учебния му план.
•
Агенция Знание (Knowledge Agency). Поддържа редица модели,
речници, онтологии и други структури от знания за предметната
област на обучение.
•
Кафе (Caf
é).
Осигурява среда за комуникации и социални
взаимодействия между всички потребители на ДИОГЕН.
•
Агенция за акредитация (Skill Agency). На базата на съхранявания
модел на всеки обучаем и на множество от тестове и формални правила
определя нивото на знания и умения на всеки обучаем.
•
Банка (Bank). Отговаря за осъществяването на всякакви финансови
операции между потребителите на ДИОГЕН.
Всяка организация може да съществува чрез множество от индивидуални
представители. Всеки индивидуален представител обикновено се намира на
различно място в Интернет и може да се администрира в зависимост от локални
правила. На Фигура 6 е дадена примерна структура от различни организации в
системата ДИОГЕН.
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Фигура 6. Примерна структура от различни организации в системата ДИОГЕН

В рамките на модула Агенция за акредитация бе разработен метод за
признаване на сертификати и взаимно признаване на получените различни нива
на обучение в различните страни членки на проекта (Vladinova et al, 2003). Този
метод дефинира стандартът за издаваните сертификати, стандартите за описание
на наличните резултати от различни обучения, както и информационните
процеси свързани с тяхното използване в рамките на общият информационен
модел, възприет в системата Диоген.
На базата на анализ и класификация на електронните системи за
разплащания, бе предложен конкретен метод, реализиращ такава система с оглед
целите на проекта DIOGENE (Stefanov, Mintchev, 2003). Той бе реализиран в
рамките на модула Кафе, отговорен за извършването на търговски транзакции
между потребителя на учебни услуги и този, който ги предоставя.
В рамките на модула Агенция за знания бе разработен модел на система за
представяне на знания в уеб-базирани системи за обучение (Stefanov and
Todorova, 2003). Моделът включва избор на подходящ стандарт за описание на
метаданните, онтология за описание конкретната предметна област, както и
множество от релации за задаване на връзките между основните участници в
учебния процес (обучаеми, преподаватели, основни понятия от областта, учебни
обекти и други). По този начин моделът позволява ефективно използване на
описанията на метаданни и онтологии, свързани с учебните обекти, с цел гъвкаво,
персонализирано и ефективно планиране на учебния процес. Моделът беше
приложен успешно в реализацията на системата.
Беше разработена онтология в областта на обучението по Информатика и
бяха разработени конкретни приложения свързани със създаване на онтологията
и на описания на метаданни за учебни обекти по шест различни учебни
дисциплини (Stefanov and Todorova, 2003).
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Системата ДИОГЕН бе реално тествана и оценявана в периода априлоктомври 2004 година. За целта бяха подготвени три различни сценария, по
които бяха привлечени над 200 потребители от шест Европейски страни, които
участваха в тестването. Резултатите бяха много добри, почти всички потребители
оцениха високо възможностите на системата ДИОГЕН. В настоящият момент
различни елементи от системата се използват като прототипи в рамките на
дейностите по други Европейски проекти (Capuano et al, 2005).
1.3 Изводи и предложения за бъдещо развитие
Натрупаните знания и умения позволиха създаването на значителен брой
Уеб базирани курсове във ФМИ, които широко се използват в обучението на
студентите в бакалавърска и магистърска степен. Не случайно този опит беше
успешно приложен в следващи разработки като Националния образователен
портал към МОМН, създаването на множество електронни учебници по конкурси
зададени от МОМН, както и множеството награди спечелени от Уеб базираните
курсове, внедрени във ФМИ в конкурса, организиран от МОМН през 2005 г.
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Глава 2 Обработка на знания в цифрови библиотеки
2.1 Въведение
Изложението в тази глава е структурирано около следните три основни
теми: софтуерни архитектури за създаване и използване на цифрови библиотеки,
създаване на иновативни услуги в цифрови библиотеки, създаване и използване
на онтологии за представяне на знанията в цифрови библиотеки.
Описанието в тази глава е базирано на публикации с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 28, 31, 32, 33 съгласно приложеният документ 7 за участие в конкурса
“Списък на публикациите за участие в конкурса”. Тези публикации имат
забелязани 16 на брой цитирания, описани подробно в документ 8 “Справка на
забелязаните цитати” към документацията приложена за участие в конкурса.
Описанието ще бъде разпределено в тези три основни направления, като
във всяко направление ще се направи кратък обзор, след това ще се изтъкнат
основните цели и мотивация на изследванията, ще бъдат приложени и описани
основните получени резултати, и ще бъдат направени заключения и предложения
за бъдещо развитие.
2.2 Създаване и използване на онтологии за представяне на знанията в
системи за обучение, използващи цифрови библиотеки
2.2.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията
Терминът онтология идва от гръцката философия и означава “изучаване на
естеството на живота”. Ако пренесем това понятие в информатиката, стигаме до
естественото определение за онтология като метод за представяне на знанията
чрез моделиране на реалния живот. Ясно е, че в основата на всяка онтология стои
съответен модел. Като правило, този модел съдържа множество от понятия
(обекти) специфични за конкретния модел, и множество от релации между тези
обекти. Много често онтологиите използват класически обектно-ориентирани
модели, за да представят адекватно модела на избраната предметна област.
Онтологиите играят важна роля в системите за обучение и, в частност, в
тези, които използват цифрови библиотеки. Онтологиите са еднозначен
формализъм за представяне на знанията от определени предметни области, което
в последствие осигурява значително по-лесно реализиране на функции, свързани
с многоезичност, автоматичен превод, логически изводи и други подобни, които
стоят в основата на съвременните системи, формиращи т.нар. Семантичен Уеб.
В момента тази област преживява период на бурно развитие. Основните
направления на използване на онтологии в системите за обучение са следните:
•
Представяне на знанията в областта на обучение (Hogeboom et al, 2005;
Stojanovic et al, 2001; Valencia et al, 2005). В това направление основно се
цели да се създават формални модели за представяне на знанията в
областта на обучение, които после се използват за по-добра
организация на учебните обекти в цифровите библиотеки, за
оптимизиране на представянето на учебното съдържание, както и за
автоматизиране на процеса на обучение.
•
Моделиране на знанията и уменията на обучаемите (Henze et al, 2004;
Keleberda et al, 2004; Paulo et al, 2006). Целта в това направление
основно е да се създават работещи формални модели за представяне не
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•

•

само на знанията и уменията на обучаемите, а също така и на техните
особености, предпочитания и контекста, в който се провежда
обучението.
Моделиране на редица аспекти, свързани с процеса на обучение (Guo
and Chen, 2006; Heiyanthuduwage and Karunaratne, 2006; Knight et al
2005). Основната цел в направлеието е да се представят формални
модели на учебния процес, въз основа на които да се оптимизира
процеса на обучение чрез предоставяне на подходящите учебни
дейности в точните моменти, чрез подобряване на интеграцията между
учебни дейности и учебно съдържание, както и чрез отчитане на
учебните взаимодействия.
Предоставяне на адаптивни услуги в системите за обучение (Lin et al,
2002; Gemmis et al, 2008; Pan et al, 2007). Идеите в това направление
основно са свързани с предоставяне на гъвкави индивидуални учебни
пътеки, за предоставяне на персонализирано учебно съдържание с
отчитане на знанията и предпочитанията на обучаемите, както и за
персонализиране на процесите на търсене в системите за обучение.

2.2.2 Основни резултати

Основният резултат, описан в тази секция, е свързан със създаване на
онтология за областта обучение по Информатика. Онтологията беше реализирана
в мащабен европейски проект Диоген и след това използвана в други европейски
изследователски проекти като TENCompetence.
Необходимостта от създаване на тази oнтология бе резултата от основните
задачи, които трябваше да бъдат изпълнени в проекта ДИОГЕН. Целта на този
проект беше да се създаде комплексна система за обучение в областта на
Информатиката, която да се базира на използване на разпределена система от
цифрови библиотеки, съдържащи учебни обекти, описани с подходящи
метаданни. Онтологията бе в основата на механизма за избор на
последователност от учебни обекти, които да се предлагат на всеки обучаем, в
зависимост от неговите знания и умения и поставените цели.
В началото беше извършен анализ на наличните модели за описание на
областта Информатика. В резултат на проведения анализ, бе констатирано, че
най-удачният наличен модел, който би могъл да бъде използван, е този
разработен от организацията ACM и използван за описание на препоръчителните
формални методи на обучение по Информатика във висшите училища (ACM CCS).
Тъй като онтологията трябваше да бъде реализирана по еднозначен начин, да
позволява еднозначни логически изводи, и да може да бъде реализирана в
съответствие с наличните стандарти, това наложи допълнителни специфични
ограничения върху модела.
Следващата стъпка бе свързана с анализ на модела на ACM CCS,
идентифицирането на основните проблеми свързани с неговото еднозначно
представяне като онтология (като наличие на циклични зависимости, повторения
и други подобни), и избор на решение за всеки констатиран проблем. Подробен
анализ и описание на целия процес може да бъде открит в (Stefanov and Todorova,
2003).
След това онтологията беше реализирана с помощта на редактора за
онтологии Prot
égé, което доведе до възможността онтологията да бъде
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представяна в различни стандартни формати, включително и в общоприетия
стандарт OWL (OWL 2009).
Беше реализиран и специален Plugin за редактора Prot
égé, който да
поддържа един от новите стандарти за съхраняване на онтологии.
Вторият основен резултат е свързан с идеята за многократно използване на
онтологии в мрежите за обучение.
В рамките на проекта TENCompetence бе създаден нов подход за
многократно използване на онтологии в мрежи за обучение. Основната идея на
този подход е всяка налична онтология да бъде обвързана с модела на
компетенциите в дадената област, както и с учебните ресурси налични в
цифровите библиотеки посредством стандартен метод за описание на
метаданните. След това, онтологията се използва както като метод за
представяне на знанията в областта, така и за метод на моделиране на знанията
на обучаемият в същата област и за представяне на неговите цели на обучение. На
базата на разликата между модела на потребителя и модела на целта за обучение
се получава множество от учебни обекти, които обучаемият трябва да овладее,
преди да достигне до постигане на желаните от него цели на обучението.
В рамките на този подход бяха анализирани различни езици и стандарти за
представяне на онтологии, с цел да се изясни кои от тях са подходящи за
използвани в предлаганият подход. На базата на този анализ бяха предложени
фамилия от онтологии и средства за автоматичен логически извод на базата на
модела, представен от онтологията. Подробности по реализацията на този подход
са дадени в статията (Todorova and Stefanov, 2006).
На базата на натрупания опит от използване на онтологии в системи за
обучение, базирани на споделяне на знания, бе разработено аналогично решение
и в проекта Share.TEC. Става дума за специфична онтология, наречена Онтология
за обучение на учители – Teacher Education Ontology; ТЕО. Чрез нея бе постигнат
много по-мощен, гъвкав и лесен за бъдещи развития начин за класифициране на
ресурси за обучение в централната цифрова библиотека на системата.
Тази онтология е ориентирана към областта на обучението на учители и
по-специално включва няколко класификации на типове цифрови ресурси за
обучение, основни области на подготовка на учители и друга специфична
информация свързана с областта на обучението на учители в Европа.
Онтологията позволява многоезикова и мултикултурна поддръжка, която може
да бъде приложена за реализация на потребителски интерфейси на различни
езици и култури. Чрез съчетаването на онтологията с гъвкави модели на
потребителите се позволява реализирането на мощни операции за адаптивност
на съдържанието в цифровата библиотека към нуждите и желанията на
потребителя и за препоръчване на подходящо съдържание за всеки отделен
потребител.
TEO е ориентирана към света на обучението на учители и по-специално
към цифрови ресурси и добри практики от цяла Европа. Онтологията има
многопластова структура (Фигура 7) с общ основен слой, който може да бъде
приложен или надграден чрез слоевете на конкретни, културно специфични
онтологии.
Целите на ТЕО са да поддържа педагогически обусловено цифрово
съдържание; да представи потребителя и компетенциите му; да предложи
многоезиково, мултикултурно и персонализирано взаимодействие с адаптивни
приложения; а също и да поддържа йерархично и динамично търсене.
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Фигура 7. Многопластова структура на онтологията

ТEO се стреми да обхване онези области, които се считат съществени за
описването, обмена, споделянето и разработването на ресурси, специално
посветени на обучението на учители. Комплексна структура на онтологията е
организирана в разклонения (Фигура 8), отнасящи се до:
•
цифровото съдържание;
•
компетенциите (на ниво учебен предмет, мета-когнитивно и др.);
•
сферата на познание;
•
контекста от дейности в рамките на съответната област на обучение на
учителите и
•
ролята в контекста на ОУ и в системата Share.TEC.

Фигура 8. Разклонения на онтологията

2.2.3 Изводи и предложения за бъдещо развитие
Онтологията за обучение в областта на Информатиката получи
сравнително добро признание. Основен проблем при нея остава въпросът свързан
с постоянното усъвършенстване и промени, които да отразяват бързото и
динамично развитие в тази област.
Подходът за многократно използване на онтологии в мрежи за обучение
изглежда напълно логичен и лесен за прилагане. Основните проблеми при
неговото по-широко разпространение са свързани с ограниченията в
съвременните системи за логически извод и начините за интегриране на тези
системи в цифровите библиотеки и с наличните системи за търсене на
информация в тях.
Що се отнася до използването на онтологии в цифрови библиотеки, там
нещата изглеждат най-оптимистично, защото подходът приложен в проекта
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Share.TEC в момента се анализира и е в процес на прилагане в редица текущи
европейски проекти като OpenScout, TARGET и други.

2.3 Софтуерни архитектури за създаване и използване на цифрови
библиотеки
2.3.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията

Според дефиницията една съвременна цифрова библиотека включва
следните няколко задължителни компонента:
•
съдържа научна и научно-популярна литература и други научни и/или
образователни обекти в цифров вид, като достъпът се осъществява с
помощта на информационните технологии;
•
обектите са систематизирани в тематични йерархии, класификации
или онтологични схеми;
•
всички обекти са описани с подходящо избран формат на метаданни,
който съответства на основните стандарти за цифрови библиотеки и
поддържа напълно стандарта OAI-PMH (The Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting).
Съдържанието може да се съхранява локално или да е достъпно по
мрежата. Цифровите библиотеки могат да съдържат всякакъв вид „физически”
материали, които са били дигитализирани (цифровизирани) – книги,
аудиовизуални или мултимедийни материали, фотографии, архивни документи и
други, както и материали, оригинално създадени в цифров формат. Основната
функция на тези библиотеки е споделянето на знания чрез:
•
създаване и управление на цифрови колекции;
•
осигуряване на свободен достъп до водещи световни научни
постижения;
•
споделяне на цифрови ресурси за учене;
•
увеличаване на видимостта и разширяване на въздействието;
•
демонстриране на най-добрите налични резултати и продукти;
•
бързо и изчерпателно търсене и намиране на нужната информация.
Метаданните са ключът за изпълнението на всички тези функции,
осигурявайки нужната информация за значението (смисъла) на оригиналните
ресурси, като ги прави по-прозрачни, лесни за намиране и употреба. Те
представляват допълнителни данни, които включват различни характеристики,
особености, връзки и свойства на оригиналните данни. По-рано метаданните са
използвани най-вече за каталогизиране на книги в традиционните библиотеки.
Днес вече метаданните са ключ за търсене, намиране и използване на точните
данни.
Чрез използването на метаданни ние се придвижваме от цифровите
библиотеки към специализирани хранилища за масиви от метаданни,
комбинирани с допълнителна семантична информация (най-често под формата
на онтологии и таксономии) – цифрови складове или хранилища на метаданни,
които се опитват да категоризират и свържат всички възможни информационни
ресурси в съответната област.
През последните няколко години в Европейския Съюз (ЕС) се реализира
сериозна и амбициозна програма за изграждане на инфраструктура от цифрови
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библиотеки. Най-мащабната инициатива е свързана с проектите Europeana
(http://www.europeana.eu/) и DRIVER (http://www.driver-repository.eu/) в рамките
на програмите eContent и eContentplus (http://ec.europa.eu/information_society/
activities/econtentplus/index_en.htm).
В областта Управление на знанията (knowledge management, KM) терминът
“знания” се възприема като стратегически ресурс за една организация. От
централно значение са въпросите свързани с извличането, съхраняването,
достъпа и представянето на знания, както и с максималното им използване с цел
максимално подобряване на ефективността на организацията. Основните
проблеми свързани с този подход са следните:
•
В някои ситуации управлението на знания се свързва по-скоро с целите
на организацията и става част от управлението на човешките ресурси.
•
Управлението на знания много често се бърка с управлението на данни
и информация.
•
Управлението на знания често се възприема като компонента от
специализирана система от Изкуствения Интелект.
Анализът на тези проблеми доведе до сериозна промяна в обхватът на
проблематиката свързана с управлението на знания. Все повече се възприема, че
фокусът на проблематиката с управлението на знания от ниво на организацията
трябва да се премести към индивидуалните участници. Вместо фокусирането към
целта на организацията, да се фокусира към индивидуалните цели на хората.
Всички процеси свързани със създаването, споделянето, обмена и използването
на знанията трябва да се анализират като социални процеси. В резултат на тези
промени областта на управление на знанията все повече се разглежда като
персонално управление на знанията през целия живот, като на преден план
излизат нови теории като Social exchange theory (Standford, 2008), съвместно
конструиране на знания (Collaborative knowledge construction), както и нови
понятия като лично пространство (personal space), пространство на връзките
(connection space) и пространство на взаимодействията (interaction space).
В тясна връзка с тази проблематика е проектът Share.TEC (eContent Plus
проект No. 427015 ShareTEC - SHAring digital REsources in the Teaching Education
Community) – тригодишен проект финансиран по програмата eContentplus.
Основните цели на проекта са да улесни достъпа, извличането и многократното
използване на цифрови ресурси и споделен експертен опит в областта на
обучение на учители от цяла Европа. Като база за осъществяване на задачите на
проекта Share.TEC са използвани различни цифрови библиотеки с ресурси,
подходящи за обучение на учители. Основният резултат, получен в следствие на
проекта, е създаването на системата Share.TEC (http://portal.share-tec.eu/). Този
резултат е изцяло заслуга на българският екип, участвал в изпълнението на
проекта.
2.3.2 Основни резултати

Основният резултат, описан в тази секция, е свързан със създаване на
архитектура на съвременна разпределена система от цифрови библиотеки за
ефективно, ефикасно и удобно за крайните потребители споделяне на знанията.
Архитектурата беше реализирана в мащабен европейски проект Share.TEC с
участието на повече от 20 различни цифрови библиотеки в Европа.
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В изложението по-долу представя първо архитектурата на системата
Share.TEC и процеса, чрез който се достигна до нейния избор.
Първоначално бяха дефинирани предполагаеми сценарии за използване на
системата (Use cases and scenarios), на базата на които бяха дефинирани
основните изисквания към системата (Share.TEC, 2009). Архитектурата на
системата (Фигура 9) бе проектирана, за да може да отговори на всички поставени
предварителни изисквания. Използвайки съществуващите технологии,
партньорите по проекта Share.TEC си поставиха за цел да се изгради портал, който
да е във висока степен видим и функционален, предлагащ модерни услуги,
осигуряващи персонализиран достъп до широк спектър от учебно съдържание,
предназначено за подготовка на учители. Централното хранилище за
съхраняване на метаданни на ресурси за обучение на учители (ОУ) е сърцевината
на системата.

Фигура 9. Архитектура на Share.TEC системата

Всички метаданни в хранилището следват формата на общия модел за
метаданни (ОММ), а той е базиран на формата на стандартния модел за описание
на учебни обекти (Learning Object Model, LOM). Общият модел на метаданни
представлява разширение на LOM, в което са добавени секции за педагогическите
характеристики на описваните ресурси. Съществената разлика се състои в
педагогическите характеристики на цифровизираното съдържание.
Метаданните в централното хранилище се събират (извличат) от
съпоставими по формат метаданни налични от многобройни налични източници:
цифрови библиотеки създадени от партньорите в проекта, налични цифрови
библиотеки с ресурси подходящи за областта на обучение на учители или други
подходящи Уеб ресурсни банки.
Централното хранилище съдържа и представяне на специално разработена
специфична онтология, наречена Онтология за обучение на учители – Teacher
Education Ontology; ТЕО. Тази онтология е създадена е първоначално с помощта на
редактора на знания Protégé, след което е реализирана и в централното
хранилище.
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Друг основен компонент на системата е Порталът. Чрез него потребителите
имат възможност да комуникират със системата и да ползват всички
предоставени услуги. Тук основна роля играе потребителският интерфейс.
Основните функции на потребителския интерфейс в портала на системата
Share.TEC са:
•
Представя на потребителите по един естествен начин какви са
основните функции и възможности на системата;
•
Дава им възможност лесно и просто да заявят какви точно услуги
желаят от системата;
•
Позволява на потребителите да формулират по ясен и недвусмислен
начин заявката си за всяка една услуга предоставяна от системата;
•
Интегрира получените резултати от всяка заявка и ги предоставя на
потребителя по ясен и изчерпателен начин.
Основните функции които системата предоставя на потребителите са
свързани с различни форми на търсене, намиране, предлагане и доставяне на
подходящи цифрови ресурси за обучение в областта на обучението на учители.
Порталът предоставя възможност за автоматична персонализация на
потребителския интерфейс с цел той максимално да съответства на езика на
потребителя, ролята му в обществото, и на историята му на работа със системата.
Всички заявки на системата се поддържат на основните езици на партньорите в
проекта (Английски, Български, Испански, Италиански, Холандски и Шведски).
Третият основен компонент на системата е т.нар. “Комбайн” (Harvester).
Неговата основна задача е да осъществява автоматично колекциониране на метаданни от различните идентифицирани източници, в съответствие със
стандартният протокол Open Archive Initiative – Protocol for Metadata Harvesting
(OAI-PMH). Този компонент включва адреса на всяка идентифицирана цифрова
колекция (т.нар. OAI-PMH target – адрес чрез който цифровата колекция осигурява
достъп до нейните метаданни чрез протокола OAI-PMH), услуга за валидиране на
метаданните (програма която гарантира че метаданните получени от цифровите
колекции са в правилния формат), и програма за автоматично включване на
откритите метаданни в централното хранилище.
В тясна връзка с този компонент на системата са идентифицираните
цифрови библиотеки, съдържащи подходящи ресурси и метаданните за тяхното
описание. Те служат като основен източник на информация за попълване на
централното хранилище с необходимите метаданни.
Тъй като повечето налични цифрови библиотеки съхраняват своите
метаданни в различни формати, а в централното хранилище на системата се
съхраняват само метаданни във формата ОММ, се налага да се използва още една
специализирана програма, която има за цел да превежда метаданните от
наличните формати в желаният формат ОММ. Тази програма се нарича конвертор
на метаданни (MMF, Metadata Migration Facility).
За да могат крайните потребители на системата да създават свои собствени
описания на метаданни за известни им полезни ресурси, бе създаден и редактор
за създаване на метаданни във формат ОММ. Той е наличен както в индивидуален
режим на ползване през портала (така всеки потребител ще може удобно да
сподели ресурси в системата), така и в режим на масово използване през
специализиран интерфейс (за използване от опитни потребители, които
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разполагат с по-голям обем метаданни и искат да ги вкарат автоматизирано в
системата).
2.3.3 Изводи и предложения за бъдещо развитие

Разработената система бе отлично оценена от ЕК. В момента разработените
научно-изследователски методи, използвани за реализацията на системата, се
изучават и прилагат за разработване на аналогични системи и от други
европейски проекти.
Системата бе отлично приета от крайните потребители в цяла Европа,
което бе потвърдено от пилотните експерименти, което е описано по-подробно в
Глава 3.
В момента системата е планирана за използване в два нови проекта, приети
за финансиране от Европейската комисия.
2.4 Създаване на иновативни услуги в цифрови библиотеки
2.4.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията
Има много различни опити за подкрепа на отделните хора, групи и
организации в областта на продължаващото обучение базирано на компетенции.
За целта се създават различни технологични и организационни инфраструктури,
базирани на използване на съвременните стандарти и иновативни технологии.
Подобни инфраструктури изискват наличието на система за управление на
знанията като основа за осигуряване на необходимите ресурси, както и за тяхното
споделяне, обмен и взаимно използване. Отделните обучаеми трябва да могат да
споделят своите ресурси с другите, както и на свой ред да могат да имат достъп до
ресурсите на другите обучаеми. Съществуват различни решения за тези
проблеми. От една страна са големите институционални цифрови библиотеки, на
които например могат да разчитат системите за управление на учебния процес.
На другия край на спектъра са разположени децентрализираните мрежи като
например мрежите от тип Peer¬to¬Peer (P2P), в които потребителите могат да
споделят своите ресурси без да губят контрола върху тях. По средата се появяват
непрекъснато нови Web 2.0 приложения като Facebook, Flickr, YouTube и други
подобни, които позволяват на потребителите си да споделят информационни
ресурси с висока степен на мотивация, което ги прави много сериозни конкуренти
на институционалните цифрови библиотеки. За съжаление липсата на стандарти
превръща интеграцията на всички подобни системи за споделяне на знания и
ресурси в мисия невъзможна, което от своя страна поставя под сериозно
съмнение идеята за свободно споделяне на знания и ресурси.
Идеалното решение изисква създаването на нови информационни модели,
които да позволят разширяването на цифровите библиотеки с нови услуги и
софтуерни средства, които да дадат възможност за създаване, съхраняване и
споделяне на знания между отделните потребители. Една такава нова
инфраструктура трябва да обедини информацията и знанията съхранявани в
цифровите библиотеки и системите за управление на учебния процес, със
знанията и информацията налични на индивидуалните компютри на
потребителите обединени с мрежи от типа P2P, и със социалните мрежи за
споделяне на знания и информационни ресурси.
Друг ключов компонент свързан с феномена Web 2.0 е адаптивността –
възможностите на системите да се адаптират към нуждите и желанията на
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потребителите. Важна част от възможностите за адаптивност на системите е да
съветват потребителите и да им препоръчват нови ресурси и възможности. Тези
нови възможности поставят сериозни предизвикателства пред подготовката на
учителите – да се прилага онзи стил, който би бил най-гъвкав и приемлив за
учителите, както и да се подготвят да обучават и да се учат в съвременното
Интернет общество.
Моделирането на потребителите е един от най-атакуваните проблеми в
областта на информатиката напоследък (Fischer, 2001; Kobsa, 2001), със
специален акцент в контекста на електронното обучение (Brusilovsky and Millan,
2007). Най-широко разпространеният метод за моделиране на потребителите е
известен под името “overlay user model”. Един такъв ”overlay user model” разглежда
модела на потребителя като подмножество от някакъв друг модел (или по-точно
като под-множество от някакво специално множество, което представя какво би
трябвало да знае и може един идеален супер потребител). Съществуват
множество от методи за автоматично създаване и поддържане на един такъв
модел на потребителя в системите за обучение (Brusilovsky and Millan, 2007).
Обикновено тези методи се класифицират в скала която варира от явно зададени
(explicit) до неявно зададени (implicit) методи за извличане на нужната
информация. При явно зададените методи обикновено става дума за информация
извлечена от потребителя (или директно, или чрез някаква помощ от негова
страна) – като например попълване на въпросник, отговаряне на тест, или нещо
подобно. При неявно зададените методи се следи за различните действия на
потребителите, до какви ресурси те осъществяват достъп, до различни
статистически дании и други подобни (Goecks and Shavlik, 2000). С цел да се
минимизира натоварването върху потребителите, в съвременните системи се
предпочита да се даде превес на неявните методи за събиране на информация за
потребителите.
В последните години бяха предложени различни методи за неявно
събиране на информация от потребителите. Schwab and Kobsa (2002) например
предложиха подход, при който профила на потребителя в частта за неговите
интереси се формира предимно от наблюденията върху неговите действия (какви
ресурси разглежда). Wolpers et al. (2006) предлагат използването на т.нар.
метаданни за описание на вниманието, които също се базират на събиране на
статистически данни относно историята на потребителя и как той работи със
системата. Тази идея е подобна на описаната от Brusilovsky (2004) идея за
използване на събития илюстриращи конкретни доказателства за интересите на
потребителя. И при тези две подобни идеи става дума предимно за решения,
базирани на конкретни технологични свойства на системите. Ясно е, че тези идеи
трябва да се реализират по различен начин за всяка различна система. Същият
проблем се разглежда от по-теоретична гледна точка от Glahn et al. (2009), който
илюстрира своя подход чрез визуализиране на данните за взаимодействие на
потребителя със системата с цел постигане на по-дълбоко рефлектиране от
страна на потребителя върху начина му на работа със системата, което води и до
повишаване на мотивацията на потребителите.
Съвременните адаптивни системи за обучение са предимно уеб-базирани
(Brusilovsky, 2003) и обещават адаптивност по отношение на представянето на
учебния материал, подпомагането на навигацията на потребителите със
системата, подреждането на учебните действия и подпомагане на процеса на
решаване на проблеми. Основното средство, използвано за предоставяне на
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подобни услуги за адаптивност, е отчитането на контекста в който се намира
обучаемият.
Отчитането на контекста е основно оръжие и в действието на системите за
препоръчване. Тези системи отчитат контекстът в който се намират
потребителите, за да им подскажат и препоръчат най-добрите учебни ресурси и
действия, които отговарят на техните цели и са подходящи за съответният
контекст.
Според Drachsler et al (2008) възможни са два подхода при създаването на
системи за препоръчване използвани в контекст на обучение. Първият подход
условно можем да наречем отгоре-надолу (top-down) – където структурата на
обучението и учебните ресурси се предоставят от професионални учители които
във всеки конкретен контекст правят различни препоръки към обучаемите – този
подход е подходящ за формалното обучение. Вторият подход условно можем да
наречем отдолу-нагоре (bottom-up), той е подходящ предимно за неформални
методи на обучение, и се характеризира с препоръчване на дейности и ресурси на
базата на подобен опит на други потребители в подобни контексти.
Подробен анализ на различни препоръчващи системи използвани за
обучение е направен в Manouselis et. al. (2010). За повечето от тези системи е
характерно обаче препоръчване без отчитане на контекста (Santos and Boticario,
2010). За това как контекстът може да се отчита в системите на обучение
(отчитане адресите на уеб ресурсите, на интерактивните упражнения, четенето на
съобщения във форуми или изпълнение на учебни симулации) може да се открие
повече информация в (Zaiane, 2002).
Santos and Boticario (2010) предлагат семантичен модел за препоръчване,
базиран на контекста в системата за обучение. Те правилно отбелязват, че
препоръките към обучаемите в системите за обучение се различават от
стандартните системи за препоръчване, най-широко застъпени в системите за
електронна търговия. Основната разлика идва от факта, че потребителите в
системите за обучение имат специфични цели на обучението, които трябва да
стоят в основата на препоръките. Те също отбелязват, че създаването на
подходящи удобни средства за преподавателите да описват подходящите
препоръки към обучаемите в различните контексти е ключов момент за успеха на
една препоръчваща система, защото увеличаването на натоварването на
преподавателите може да доведе до липса на подходящи препоръки за
обучаемите.
2.3.2 Основни резултати

Основният резултат е свързан с проектирането на съвременни семантични
услуги в рамките на разработената архитектура на системата Share.TEC за
осигуряване на многоезичност, мултикултурност, адаптивност и препоръчване на
знания и ресурси базирани на съвременни средства за представяне на знанията –
онтологии, метаданни и модели за моделиране на потребителите.
В основата на всички предоставени услуги е създаденият модел за
адаптивност. Share.TEC представлява архив включващ анотации на ресурси от
областта на обучение на учители в Европа, разположени в множество цифрови
библиотеки. Този архив предоставя достъп до всички тези ресурси с отчитане на
културните особености. Общността от потребители на системата включва хора с
много различни квалификации, идеи и очаквания, различни изисквания и очаква
тя да отговори на многообразието от езици и култури. Затова съществено важно
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за мисията на Share.TEC е разработваната система да има възможности за
поддръжка на разнообразието. Ключовият аспект, който лежи в основата на тази
поддръжка, e адаптивността.
В този контекст три основни взаимосвързани елемента играят ключова
роля: адаптивност, моделиране на потребителя и потребителски интерфейс.
На Фигура 10 е показан общ модел за адаптивност, включващ тези три
ключови елемента и структуриран около тях, но отчитащ и представящ поподробно специфичните процеси и данни, свързани с тях. Адаптивността е
постоянен и итеративен процес, който продължава през целия жизнен цикъл на
системата.

Фигура 10. Архитектурата, реализираща адаптивността

Две основни потребителски дейности, свързани с адаптивността в
цифровите библиотеки, са настройките на предпочитанията и търсенето на
цифрово съдържание.
Когато един потребител установява настройките си (като например език
или област на интереси), те се съхраняват в модела на този потребител. Всеки
потребител е асоцииран с негов собствен модел, които съдържа три клъстера от
данни:
•
Явно зададени предпочитания от потребителя, които се използват за
настройка на системата;
•
Косвени предпочитания на потребителя, които се дефинират
автоматично от системата чрез анализиране на данните за поведението
на потребителя и неговите настройки;
•
Обобщени данни за поведението на всички потребители, които се
генерират от натрупаните статистически данни за използването на
системата или тяхна агрегирана версия.
При операциите за търсене и филтриране на намерените резултати в
хранилището се създават два клъстера от данни. Единият клъстер е списъкът от
резултати при търсене: потребителят може да разглежда неговите елементи, да
отваря тези, които представляват интерес за него и освен това да коментира или
анотира ресурси. Всички тези дейности водят до натрупване на данни във втория
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клъстер, който съдържа необработени данни като използвани за търсене
ключови думи, намерени резултати, отваряни записи, написани коментари и
анотации, рейтинги и други.
За да могат да бъдат използвани тези данни, те трябва да бъдат агрегирани
и обработени във форма, която описва потребителското поведение. Както беше
посочено по-горе, тези данни ще бъдат анализирани за генериране на косвените
потребителски предпочитания.
Последното множество от елементи в архитектурата за адаптивност е
свързано със системата за препоръчване. Тези елементи използват данни от
потребителския модел, а именно явните и косвените потребителски
предпочитания, и решават как да се адаптира функционалността и поведението
на системата, така че да съответстват най-добре на тези предпочитания .
Системата за препоръчване включва няколко модула, които управляват
различни аспекти на адаптивността. Настройващият модул е отговорен за
адаптиране на потребителския интерфейс. Това включва предпочитания за език,
цветова схема и разположение на компонентите на интерфейса. Модулът за
интелигентно филтриране предоставя допълнителни филтри, в зависимост от
потребителските интереси (явно зададени или косвено извлечени). Този модул
също инициализира стойностите на критериите за филтриране. Модулът за
класиране (рейтинг, rating) влияе върху реда на резултатите при сортиране,
предлагащ на по-предни места тези записи, които отговарят в по-голяма степен
на предпочитанията на потребителя.
Препоръчващата система в Share.TEC предлага множество от функции,
подпомагащи потребителят да намери най-подходящите ресурси, съобразно
профила му и историята на неговите действия в системата.
Функцията за класиране предлага персонализирано подреждане на
намерените резултати от търсенето. Тя може да използва няколко различни
схеми за класиране, например цифрови стойности в някакъв диапазон (например
1-100), използване на звездички, статистически графики или колони и т.н.
Потребителят може да избере какъв тип за класиране да използва. Желаната
схема може да бъде избрана в потребителския профил или да бъде посочена
изрично при всяко търсене.
Към всеки резултат е прикачена функция, изчисляваща колко близко е до
предпочитанията на потребителя. Всеки потребител може допълнително да
укаже за всеки резултат доколко точна е оценката.
Функцията за отбелязване маркира всеки резултат доколко той е бил
препоръчван от други потребители. Възможни са няколко опции както и
комбинация от тях:
•
препоръчван чрез разглеждане от други потребители;
•
препоръчван чрез разглеждане от други потребители, които
разглеждат подобни ресурси;
•
препоръчван чрез разглеждане от други потребители със сходни
профили.
Функцията за препоръчване е свързана с възможностите на системата за
препоръчване да предлага различни типове от ресурси на главната страница на
потребителя, например:
•
ресурси оценени най-високо от потребители със сходни предпочитания
и интереси;
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най-често разглеждани ресурси;
•
потребители които са най-близко до текущият потребител (със сходни
предпочитания и интереси, с най-близка история на търсене и
разглеждане на ресурси, или по друг критерий).
Системата за препоръчване поддържа и някои социални функции.
Намирането на сходни потребители е процес на намиране на потребители с
подобни интереси и поведение. Той използва класифициране на потребителите
по стереотипи (или кръгове на подобие, които групират потребителите по
техните степени на близост). Интерфейсът скрива сложността на този процес и
предлага опростен и лесен начин за търсене. Системата предлага също
възможности за търсене на други потребители по множество параметри, в
зависимост от това кой търси и каква начална информация е налична. Например,
потребителят може да търси определен потребител по име или електронен адрес,
или група от потребители в същата страна или град, или тип училище, или
потребители със сходни интереси.
Търсенето на ресурси чрез използване на близост до други потребители
позволява да се откриват такива ресурси, които са оценени високо от
потребители с близки интереси и поведение до текущия.
Функцията за намиране на потребители с близки интереси или поведение е
основа и на социалните функции за създаване на групи по интереси. Например,
потребителят може да поиска от системата “Уведоми ме, ако някой подобен на
мен се присъедини към Share.TEC”.
Моделът за адаптивност и свойствата намират широко приложение и са
реализирани в системата Share.TEC.
За да подпомогне възможно най-добре потребителите, порталът Share.TEC
е разработен така, че да позволява автоматичната персонализация на интерфейса
на потребителя в съответствие с неговия език, област на знания и интереси
(Фигура 11), предпочитания, роля в професионалната общност и история на
предходните му действия. Всички заявки могат да бъдат извършвани на всеки от
езиците на страните-партньори в проекта Share.TEC (български, холандски,
английски, италиански, испански и шведски) и в съответствие с контекста на
потребителя чрез:
•

Фигура 11. Интереси в профила на потребителя
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опростен или комплексен набор от параметри на заявки за филтриране;
•
автоматично установяване на ключови стойности на параметри в
съответствие с профила на потребителя (с възможност за промяна от
потребителя в последствие);
•
възможност за установяване на няколко стойности за някои параметри.
На базата на персоналния профил, анализ на историята в системата и
потребителското поведение, Share.TEC порталът предлага богат набор от
адаптивни свойства, включително система за препоръчване. В тези свойства се
включват: (1) автоматично класиране на резултатите от търсене в съответствие с
профила на потребителя; (2) изчерпателни препоръки към потребителя,
отчитащи оценките, отметките и анотациите на другите потребители; (3)
индивидуална форма, контролирана от потребителския профил за задаване на
оценки, отметки и анотации.
Моделът на потребителя се състои от три основни компонента:
•
явно зададен профил, който включва персонална информация за
потребителя (къде работи, предпочитан език, ниво на експертност и
др.), която е малко вероятно да бъде променяна често;
•
косвена информация за потребителя, базирана на начина на
използване на системата, отчитаща оценки на ресурси, история на
търсене на ресурси, анотиране и разглеждане на ресурси и др.
•
обобщена информация за поведението на останалите потребители,
която се получава на базата на статистически събирана от системата
информация относно начините за използването й от потребителите,
което позволява прилагането на различни алгоритми за изчисляване
на близост между ресурси, потребители и други обекти.
След регистриране всеки нов потребител получава статут начинаещ
(специален тип потребител с предварително установени предпочитания и начини
за използване на системата), тъй като в този момент на системата не е известно
нищо и няма как да бъдат прилагани алгоритмите за адаптивност при липса на
данни. Този статут се променя веднага след като в системата се натрупат
достатъчно данни за него.
Тъй като повечето данни, формиращи модела на потребителя, се менят
динамично, с цел повишаване на ефективността на системата, самият
потребителски профил не се съхранява в цифровата библиотека, а във вътрешна
за портала база от данни. Потребителският профил обаче е тясно интегриран с
онтологията, която се съхранява в цифровата библиотека. Специфични данни за
потребителя като професионална област, област на експертност, контекст на
работа като учител, които са свързани със съответните клонове на онтологията,
могат да приемат стойности само, както е указано в съответните възли от
онтологията. Това позволява многоезичност в системата Share.TEC, тъй като
стойностите във възлите на TEO са представени чрез множество стойности (по
една за всеки поддържан език). Когато потребителят редактира профила, той
избира от списък със стойности, извлечени от онтологията на неговия (или
предпочитания) език.
Динамичната част от потребителския профил се използва главно от
препоръчващата система, за да предложи подходящи ресурси и други съвети на
потребителя. За целта динамично се преизчисляват разстоянията между
ресурсите и потребителите, като се използват подходящо подбрани метрики.
•
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Повече подробности относно реализацията на препоръчващата система могат да
бъдат разгледани в Boytchev et al (2010).
Процеса на търсене в системата Share.TEC използва интензивно модела на
потребителя и онтологията TEO. Той е базиран на машината за търсене Solr
(http://lucene.apache.org/solr/). Компонентът за търсене осъществява семантично
разширяване на заявката за търсене, преминавайки през последователност от
стъпките по-долу:
•
Инициализация - анализ на заявката и достъп до данните от модела на
потребителя;
•
Разширяване на базата на предпочитанията на потребителя - в
заявката се добавят изрази явно зададени в профила на потребителя с
повишено тегло, така че записи, в които те се срещат ще бъдат
посочени на по-предно място в резултата;
•
Разширяване на базата на онтологията - към заявката се добавят и
изрази, които са родители в онтологията на зададените в заявката
изрази;
•
Многоезично разширяване - ако в заявката се срещат ключови думи или
фрази от онтологията на даден език, към нея се добавят и техните
синоними на другите езици, така че заявката да открие ресурси
описани на различни езици;
•
Разширяване за препоръчване - заявката отчита списъка на най-често
разглежданите ресурси в съответствие с профила на потребителя, за да
ги класира на по-предно място в списъка с намерените резултати.
За да може да се реализира адаптивността, системата трябва да натрупва и
съхранява за всеки потребител данни, свързани с неговите явни предпочитания,
как той използва системата, културния и езиков контекст, както и други
статистически данни свързани с анализа и съпоставянето на неговите действия и
наличните данни в онтологията и модела за метаданни. Когато данните от тези
източници са в конфликт помежду си, се дава приоритет на явно зададената
информация от потребителя.
За съхраняване на данните, свързани с начините за използване на
системата, се използва масив от числови индикатори, свързани със съответни
елементи от потребителския интерфейс. Стойността на всеки индикатор се
увеличава при всяка операция на потребителя, свързана със съответния елемент
(заявка, анотация, оценка и др.). Множеството от тези индикатори се използва за
пресмятане на различните типове данни, формиращи съхраняваната статистика
за всеки потребител.
Функцията за предоставяне на многоезичност е реализирана на основата
на предоставените възможности от системата Drupal (http://drupal.org/), с която е
разработен портала на ShareTEC. Тя поддържа неограничен брой езици, за които
при наличие на подходящ превод, всички основни системни компоненти (имена,
съобщения, менюта и други) от потребителския интерфейс се визуализират на
избран език.
Системата ShareTEC осигурява многоезичност и поради многоезичността
заложена в модела на метаданните и в онтологията.
Системата за препоръчване в ShareTEC включва всички модули и функции,
описани в предходната секция, където бе представен модела за адаптивност.
Хабилитационен труд на Красен Стефанов

35

Глава 2

Разработката на системата е базирана на системата с отворен код Apache Mahout,
съвместно с използването на машината за търсене Solr.
Системата Apache Mahout (http://lucene.apache.org/mahout/) включва в себе си
няколко основни алгоритъма за препоръчване, както и за клъстеризация и
класификация на големи обеми от данни. Тя използва системата с отворен код
Apache Hadoop за максимално ефективно изпълнение на тези алгоритми върху
голям обем данни в разпределена среда(Owen and Anil 2009). Системата Mahout
включва няколко алгоритъма за клъстеризация, базирани на модела Map-Reduce
(k-Means, fuzzy k-Means, Canopy, Dirichlet, and Mean-Shift), алгоритми за
класификация (Distributed Naive Bayes и Complementary Naive Bayes), алгоритми за
еволюционно програмиране, както и библиотеки за матрични и векторни
пресмятания.
Share.TEC системата за препоръчване и машината за търсене използват
различни източници на данните като: записите в цифровата библиотека
следващи общия модел на метаданни (ОММ), онтологията за обучение на учители
(TEO), както и явно и неявно зададената информация в модела на потребителя.
Докато ОMM записите и онтологията TEO се съхраняват в цифровата библиотека,
останалите данни свързани с модела на потребителите и статистиките от
използването на системата се съхраняват в отделна база от данни в Share.TEC
портала.
В базата от данни на Share.TEC портала се съхраняват данни, описващи
всяко действие в системата – разглеждане на ресурс, оценяване, отмятане или
коментиране на ресурс, заявка за търсене и др. Това се реализира чрез създаване
на специални задачи в подсистемата Hadoop, които работят в асинхронен режим с
базата от данни в портала.
В текста, който следва са представени основните реализирани в системата
функции за препоръчване, заедно с конкретни примери.
Някои ресурси се препоръчват на всички потребители, включително и на
анонимните. Такива са ресурсите с най-често разглеждани описания на
метаданните им. Системата може също да показва и най-високо оценените
ресурси.
Достъпно за всички потребители е реализираното препоръчване, базирано
на съдържанието. Когато потребител разглежда описанието на метаданните на
ресурс, той може да щракне върху връзката “Виж повече като този” и системата да
покаже списък от подобни ресурси получен чрез текстово сходство на документи.
За тази цел настоящата реализация използва полетата с метаданни заглавие и
описание, но може да се конфигурира да използва и също други полета на ОMM.
Системата препоръчва ресурси, които съответстват на явните
предпочитания в потребителския профил (работен език, област на знания,
професионална област, професионален опит, обучение, учителска практика и
други). Реализацията използва Solr машината за търсене, за да намери
съответните ресурси. Автоматично се генерира заявка, която използва механизъм
за повишаване на значимостта на изрази, които съответстват на профила на
потребителя. Факторите за това повишаване са избрани по начин, така че
резултатите в началото на списъка най-добре отговарят на явните
предпочитания в потребителския профил.
При препоръчването на най-често разглежданите ресурси, съобразно
профила на потребителя, системата предлага ресурсите, които са разглеждани
най-често (Фигура 12) от други потребители, близки до текущия потребител,
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съгласно неговия профил. Реализацията възприема препоръки, базирани на
потребителите. Първо на базата на предварително дефинирани метрики се
изчислява близостта на текущия потребител до други и тези с най-близък профил
се разглеждат като съседи. Разстоянията между потребителите вече асинхронно е
изчислено от подзадача в Hadoop. Тогава препоръчващата система избира
ресурси, които са най-често разглеждани от потребителите съседи и неразгледани
от текущия потребител.

Фигура 12. Препоръчване на ресурси

Освен ресурси, системата препоръчва на текущия потребителя и други
потребители.
По подразбиране реализацията използва близостта между потребителите
въз основа на техните профили.
Системата препоръчва също потребители, които са близко до текущия
потребител, съобразно разглежданите ресурси и метаданните им.
Търсенето е една от централните функционалности на Share.TEC портала.
То играе важна роля в адаптивността на системата. Реализацията използва
разширените възможности на Solr машината за търсене като пълнотекстово
търсене, търсене с филтриране, оценяване на намерените резултати и други.
Търсенето с филтриране дава на потребителя възможността да определи
по-точно намерените резултати като използва различни класификации за
филтриране. Потребителят след това може допълнително да филтрира (Фигура
13) списъка с резултати от заявката, например по език, формат и т.н.
Друго важно свойство на реализацията на търсене е рейтинга на
намерените резултати (Фигура 13). По подразбиране (при базово ниво на
адаптивност) резултатите при търсене са сортирани по уместност съобразно
заявката за търсене. При максималното ниво на адаптивност при търсене се
вземат под внимание предпочитанията на потребителя и интересите му, явно
изразени в потребителския му профил. Заявката се разширява и използва механизъм за повишаване на значимостта на изрази, които съответстват на профила.
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След това, използвайки онтологията TEO, заявката може да бъде допълнена да
връща повече на брой смислени резултати, но имащи по-малка пряка връзка със
зададените критерии за търсене. Не на последно място се използва
препоръчващата система за ресурси за получаване списъка на най-гледаните
ресурси според потребителския профил. Така заявката се разширява с цел
повишаване значимостта на тези ресурси.

Фигура 13. Рейтинг от други потребители и филтриране

В настоящият момент системата е напълно работоспособна и бе успешно
демонстрирана на няколко специализирани конференции и конгреси.
2.3.3 Изводи и предложения за бъдещо развитие

В тази секция представихме един съвременен модел за адаптивност в
цифрови библиотеки, насочени към обучението на учители. Моделът е разширен
с възможност за използване на различни препоръчващи системи. Разработените
модели могат да бъдат приложени и полезни не само в рамките на проекта
Share.TEC, но и за разработването на други продукти, свързани както с обучението
на учители, така и с разработването на цифрови библиотеки в сферата на
образованието.
Системата Share.TEC бе тествана успешно по време на няколко специални
сесии с участието на водещи специалисти от цяла Европа. Също така бяха
проведени продължителни пилотни експерименти в седем Европейски страни.
Системата бе успешно демонстрирана по време на редица конгреси и
международни конференции, както и на специализирани демонстрационни сесии
за представители на най-значимите организации свързани с обучението на
учители в Европа. Има сериозни шансове системата да намери широко
приложение и в България, за което говори сериозният успех на всички досегашни
експерименти с учители и че цифровите библиотеки са реално място за обмен на
ресурси и опит на виртуални професионални общности от обучаващи.
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3.1 Въведение
Приложенията на Информационните и Комуникационните Технологии
(ИКТ) в образованието са в много различни направления. В този труд се
концентрираме върху следните области на изследвания:
•
разработване на софтуерни системи за прилагане на методи за
обучение, базирани на компетенции;
•
нови методи за оценяване на обучението с използване на компетенции;
•
методи за обучение на учители чрез прилагане на съвременни форми за
споделяне на знания в социални групи.
Описанието е разпределено в тези три основни направления, като във
всяко от тях се прави кратък обзор, в края на който се изтъкват основните цели и
мотивация на изследванията, след това са описани основните получени
резултати, и са направени заключения и предложения за бъдещо развитие.
Описанието в тази глава е базирано на публикации 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 съгласно приложеният документ 7 за участие в
конкурса “Списък на публикациите за участие в конкурса”. Тези публикации имат
забелязани 37 на брой цитирания, описани подробно в документ 8 “Справка на
забелязаните цитати” към документацията приложена за участие в конкурса.

3.2 Разработване на софтуерни системи за прилагане на методи за
обучение, базирани на компетенции
3.2.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията

В съвременното бързо развиващо се общество, където образованието и
информацията играят основна роля за израстването на хората и техния напредък
по отношение на техния социален, културен и жизнен стандарт, продължаващото
обучение е ключът към техният успех. Европейската комисия дефинира
продължаващото обучение в рамките на Европейската стратегия за осигуряване
на заетост и работни места, като съвкупност от всички обучаващи дейности,
осъществявани в рамките на целия живот на гражданите, с цел подобряване на
техните знания, умения и компетенции (Commission of European Communities,
2000). Продължаващото обучение не е просто един епизод в процеса на обучение,
а основополагащ процес, който обхваща пълното многообразие от учебни
дейности и контексти съпътстващи хората през целия им живот. Този процес
обхваща всички дейности свързани с подобряване и развиване на знанията,
уменията и компетенциите в дадена област и базирани на лични или социални
мотиви. Различните контексти могат да бъдат свързани с формално и
неформално обучение.
В контекста на продължаващото обучение, обучението базирано на
компетенции е отговорно за предоставяне на възможности за хората да развият
своите знания, умения и компетенции в дадена област през целия си живот, което
води до появата на ново понятие – продължаващо обучение през целия живот
базирано на компетенции.
Стандартните системи за управление на обучението са широко
разпространени и се използват масово в училища, университети и компании. Но
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анализът от тяхното използване позволява да отбележим и няколко съществени
извода, които предполагат и развиване на нови функционалности към
съществуващите системи и платформи:
•
С развиването и постоянното усъвършенстване на Интернет
технологиите стана възможно да се подпомагат съвършено нови
начини на обучение, различни от известните и налични в момента, и
дори съвсем нови по форма и съдържание.
•
Съвременното общество на знанията изисква и предполага съвсем
различни методи за обучение, особено по отношение на
продължаващото обучение, в сравнение със стандартните класически
методи на обучение в контекста на университета или институцията за
обучение. Обучението все повече се свързва с работната среда или със
средата на живеене, и все повече се обвързва с действия свързани с
тези нови среди.
•
Все по-масовото признаване и навлизане на принципите на социалния
конструктивизъм в обучението води до нови фундаментални промени
в начина на обучение и в начина по който ученето се провежда и
възприема.
Съвременните системи за електронно обучение не отговарят по подходящ
начин на специфичните изисквания на продължаващото обучение. Могат да
бъдат формулирани следните особености на този тип обучение:
•
В продължаващото обучение централно място заема обучаемият: той
сам определя своите цели на обучението, избира различни формални
или неформални действия за обучение в различни контексти по едно и
също време.
•
Участниците в продължаващото обучение от всяка една предметна
област имат различно ниво на знания и компетентност в тази област, от
начинаещи до експерти, от просто участници до изследователи и
професионалисти.
В резултат на всички тези изисквания се появи ново направление в
обучението, което се характеризира със своята цел и предназначение – да
помогне на обучаемите да постигнат конкретни знания, умения и отношения,
наречени с по-общото понятие компетенции. Този тип обучение базиран на
компетенции е типичен за продължаващото обучение и се характеризира с това,
че всеки отделен обучаем има свои собствени цели и се нуждае от индивидуално
и персонализирано обучение.
Какво в същност представлява този нов начин на обучение и как той
отчита знанията и компетенциите на обучаемите? Според Rick Sullivan (1995),
Foyster (1990), Delker (1990) и Norton (1987), обучението базирано на
компетенциите може да бъде дефинирано по следния начин: то е ориентирано
към придобиване на определени компетенции, теоретичните знания се
подкрепят със съществени упражнения за придобиване на ключови умения,
обучението се планира и провежда в зависимост от възможностите на обучаемия,
използват се максимално гъвкави подходи и широка палитра от алтернативни
учебни материали включващи не само стандартните печатни форми и интернетбазирани материали, но също така в значителна степен мултимедийни
аудиовизуални ресурси и най-вече специфични модели и симулации. Този вид
обучение най-често се нарича обучение под формата на програми за придобиване
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на компетенции (Competence Devevelopment Programs, CDPs). Всяка такава
програма е индивидуализирана, базирана е на нуждите на обучаемия (какви
компетенции те са си поставили като цел), на неговото текущо състояние (какви
компетенции притежава в момента), както и на неговите предпочитания
(предпочитан начин на обучение, стил на обучение, метод на получаване на
информация, предпочитан метод за решаване на проблеми) и други подобни.
Всяка програма за придобиване на компетенции се състои от обучаващи единици
като курс, модул, лекция и други подобни. За да могат обучаемите да зададат ясно
и еднозначно своите цели, както и обучаващите да сформират своите програми за
същите тези възможни цели, има ясна необходимост от задаване на общопризнат
стандарт за описание на компетенциите и за това как да се определи (оцени) дали
един обучаем е придобил дадена компетенция (Prins et al., 2008).
Съществуващите стандарти и инициативи целят да представят стандартни
методи за моделиране, описание и обмен на описания на компетенции. Примери
за такива стандарти и инициативи са IMS RDCEO (2002), IEEE-RCD (2006), и HRXML (2006). Основната им цел е да се създадат условия за взаимодействие и обмен
на информация, свързана с компетенциите между различни обучаващи системи.
Това позволява на различните системи и среди за обучение да имат и да
използват съвместими модели за представяне на компетенциите и да
предоставят сравними функции, свързани с управлението на компетенциите.
За да се поддържа по адекватен начин продължаващото обучение от
системите за електронно обучение, е необходимо да се съхраняват и поддържат
записи с индивидуалните резултати от обучението на всеки участник, по
стандартен и прозрачен начин, за да се гарантира, че всички участници в
обучението във всеки момент имат ясна представа за резултатите, както и за това
какво още е нужно за да постигнат поставените си цели.
Подпомагането на този нов начин на обучение беше в основата на проекта
TENCompetence, който си постави амбициозните задачи да предложи решение под
формата на модели, методи и технологични платформи решаващи голяма част от
гореизброените проблеми, както и да валидира тези резултати чрез множество от
пилотни експерименти в цяла Европа. В основата на тези пилотни експерименти
стои понятието мрежа за обучение.
Мрежа за обучение е понятие, което се използва за обозначаване на
социална мрежа, която е разпределена, самоорганизирана, и проектирана да
предоставя услуги, свързани с продължаващото обучение в някаква област
(Koper, 2005; van Rosmalen et al., 2008). Мрежата за обучение обикновено се състои
от:
•
Потребители (обучаеми в продължаваща форма на обучение, които
имат намерение да учат и желание да споделят своя опит в избрана
област). Потребителите могат да бъдат групирани в различни групи по
интереси.
•
Учебни ресурси (колекции от учебни материали, учебни дейности,
възможности за обучение и други подобни). Те се създават и споделят с
цел обмен на знания и опит, както и за придобиване на компетенции в
дадена област.
•
Множество от определени резултати от процеса на обучение или цели
на обучението (дефинирани като компетенции или специфични нива
на владеене на компетенции).
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TENCompetence (http://www.tencompetence.org/) е 4-годишен IST-TEL
Интегриран проект финансиран от ЕС с цел създаване на техническа и
организационна
инфраструктура
за
непрекъснато
повишаване
на
квалификацията чрез продължаващо обучение през целия живот.
Квалификационното ниво представлява пресечна точка между обучение,
практика, управление на персонала, управление на знанията. То е свързано с
работно място, професия, пазар на труда, занимание, и представя умения за
ефективно и ефикасно действие в дадена ситуация.
TenCompetence има следните цели:
•
да създаде Европейска Мрежа за непрекъснато повишаване на
квалификацията
•
чрез създаване на техническа и организационна инфраструктура;
•
за граждани, групи от хора и организации
•
за повишаване на квалификацията.
3.2.2 Основни резултати

•

•
•

•

•

•

•

Създаден беше общ модел за обучение базиран на компетенциите. На
негова база бяха създадени допълнителни модели за проверка на
знанията и компетенциите, за споделяне на знания в социални мрежи
по интереси и други.
Създадени бяха множество софтуерни системи и средства,
реализиращи всички детайли от разработените модели за обучение.
Създадоха се мрежи за обучение за различни професии: за учители, за
фармацевти, за инженери, за музиканти, за спортисти, за актьори и др.
Всяка една мрежа бе реализирана чрез софтуерни системи,
реализиращи основните операции за обучение и комуникация в
мрежата.
За множество от професии се определиха и дефинираха
квалификационни нива (нива на компетентност), всяко от които
изградено от съответен профил от компетенции. За целта беше
създадена специализирана софтуерна инфраструктура, която да
позволява дефинирането на компетенции, профили, професии и
тяхното обвързване.
Създадени бяха програми за получаване на квалификация (за
придобиване на компетентност) за дадена професия за достигане на
определено ниво. Всяка програма се изгражда като множество от
Учебни действия, насочени към получаване на конкретни нива на
квалификация (овладяване на специфични компетенции). Всяко учебно
действие включва набор от учебни обекти.
Създадени бяха цифрови библиотеки, съдържащи споделени учебни
ресурсни материали под формата на учебни обекти. Реализирани бяха
функции за споделяне и обмен на учебни ресурси в рамките на
социални мрежи по интереси.
Проведени бяха множество пилотни експерименти, обединяващи
различни членове на мрежите за обучение – хора, които искат да
повишат квалификацията си и доставчици на учебни дейности и
ресурси. Членовете на мрежите комуникират помежду си, изпълняват
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различни задачи, търсят и споделят учебни ресурси, дейности и
програми, обучават се, търсят, получават и предлагат помощ, общуват.
В рамките на проекта TENCompetence беше създадена инфраструктура,
обединяваща всички създадени софтуерни средства и програми, наречена
Мениджър на лични компетенции (Personal Competence Manager, PCM).
Мотивацията за създаването на тази инфраструктура е идеята за общество, в
което хората развиват компетенциите си през целия си живот.
Функционалността, предоставена от Мениджъра на лични компетенции,
позволява изпълнението на тази задача, както е описано в Таблица 1:
Общи характеристики, поддържани
от базираните на компетенции
системи

Допълнителни възможности в
Мениджъра на лични компетенции

Информацията за компетенциите се Информация за компетенциите, събрана и
съхранява на определени изолирани предоставена на потребителя
сървъри на отделни институции
Създаване и управление на
„отгоре-надолу”

плана Индивидуално разработване на план за
усвояване на компетенции

Представяне на компетенциите на ниво Пространство
на
представяне
на
институция
компетенции
на
институционално,
социално и лично ниво
Плановете за развитие на компетенции
от дадена институция са тясно
свързани с нейните нужди, което води
до
недостатъчна
гъвкавост
на
обучението

Персонализираният план за усвояване на
компетенциите увеличава гъвкавостта и
води до обогатяване на личния опит на
всеки член на екипа

Потребителите
предпочитат
да Потребителите могат
да използват
използват програми за придобиване на различни програми за развитие на
компетенции, предоставени от един компетенции от различни източници
доставчик
Таблица 1. Функционалност на мениджър на личните компетенции

Трябва да се отбележи, че думата „лични” не означава, че системата е
фокусирана основно върху представяне и обработване на информация за
компетенциите на ниво потребител, който се нуждае от развитие на дадена
компетенция. По-скоро показва, че различните нива на информация за
компетенциите (профили, мрежи за развитие на компетенции, планове за
разработване на компетенции) са представени по начин, съобразен с личните
представи на потребителя за дадената област. Така системата е персонализирана
за автора на програмите за развитие на компетенции толкова, колкото и за
участниците в тези програми.

По същия начин употребата на термина „развитие на компетенция” не
означава, че системата е фокусирана само върху придобиването на компетенции.
Наистина, мениджърът на лични компетенции може да бъде разглеждан като
среда, която унифицира процесите на представяне на компетенции, планиране на
програмите за разработване на компетенции и координиране на мрежи за
развитие на компетенции, както и улесняване и поддържане на дейностите за
развитие на компетенции.
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Проектирана и реализирана бе архитектурата на системата LearnWeb 2.0.
Опростена версия на архитектурата на системата LearnWeb2.0 е показан на Фигура 14.
PCM Server

LearnWeb 2.0
Web Tool

ReCourse

KRSM Web
Services

Fedora
Repository

Web 2.0 Tools
Web
Browser

YouTube

Flickr

Фигура 14. Архитектура на системата LearnWeb2.0

Основните компоненти на системата са:
•
Уеб базирания сървър LearnWeb 2.0 за интерактивно търсене и
доставка на учебни ресурси и знания;
•
Ядрото на системата – KRSM (Knowledge Resources Sharing and
Management) сървър за реализация на Уеб услуги за комуникация
между отделните под-системи и външните софтуерни системи и
сървъри от инфраструктурата на TENCompetence;
•
Цифрова библиотека за съхраняване на учебни обекти и ресурси
(Fedora repository).
Другите софтуерни системите от TENCompetence инфраструктурата
осъществяват достъп до хранилището на знания (цифровата библиотека за
съхраняване на учебни обекти, учебни ресурси и знания) посредством ядрото на
системата, сървърът KRSM. За целта се използват Уеб услуги създадени на езика
за програмиране Java посредством два вида интерфейси за обръщения към тях,
придържащи се към стандарта (REST). Разработените Уеб услуги са от два типа:
услуги за достъп до ресурси и услуги за управление.
Услугите за достъп до ресурси позволяват комбинирано комплексно
търсене в цифровата библиотека и в различни Web 2.0 системи и предоставяне на
информация относно откритите цифрови обекти и техните метаданни.
Услугите за управление позволяват създаване и редактиране на цифрови
обекти (учебни обекти и ресурси, потребители, коментари, и други) в цифровата
библиотека и в Web 2.0 системите.
Проектиран и реализиран бе инструмент за ориентация в мрежите за
обучение. Предназначението на инструмента за ориентация (Goal Orientation
Tool, GOT) e да обогати опита на потребителите за работа с TENCompetence
инфраструктурата, като им предоставя подходящи данни в удобен за
наблюдаване и по-нататъшно проследяване формат. Така те могат лесно и бързо
да откриват общности и профили на потребители със сходни на тях самите цели,
да формират целите на обучението си, и за ориентация в инфраструктурата - да
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влязат в контакт с колегите си, както и да видят колко хора със сходни
професионални интереси развиват своите компетенции.
Този софтуерен инструмент представя пълен преглед на наличните учебни
ресурси в TENCompetence инфраструктурата. Той също така стимулира
споделянето на ресурси и комуникацията между потребителите чрез
допълнителни средства като комуникационни агенти, симулации и демонстрации
в контекста на придобиването на специфични компетенции.
Инструментът за ориентация (Фигура 15) цели също да даде представа за
всички налични формални и неформални програми за развиване на
компетенциите. Това се прави чрез три основни метода на визуализиране на
информацията: карти за визуализация, общо свободно разглеждане и
контролирано линейно разглеждане. За улеснение на потребителите учебните
ресурси са класифицирани в таксономия, като перспективата на общото свободно
разглеждане позволява на потребителите да разглеждат и търсят учебните
ресурси с използване на дървото на тази таксономия. Таксономията е свързана и с
наличните програми за обучение, свързани с конкретните учебни ресурси.
Картите за визуализация дават обща перспектива на всички обекти чрез
изобразяване на основните релации между тях.

Фигура 15. Инструмент за ориентация

Основните приноси на автора са в контекста на получените значителни
фундаментални резултати по проекта TENCompetence (Koper, 2007):
•
Основен принос в създаването на проекта на цялостната софтуерна
инфраструктура, реализираща модела за обучение базиран на
компетенциите.
•
Съществен принос при създаването на модела за оценяване на знания
(описан по-подробно в 1.3), както и на методите за дефиниране на цели
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•

•

•

за обучение, за планиране на индивидуалното обучение и за
подпомагането на обучението чрез различни операции в мрежите за
обучение (най-вече с използване на съвременните социални мрежи).
Водеща роля в проектирането на софтуерната система за споделяне на
знания учебни ресурси LearnWeb 2.0, една от трите основни
компоненти на софтуерната инфраструктура създадена в рамките на
проекта.
Водеща роля в проектирането на множество софтуерни компоненти
като средството за планиране на развитието на компетенциите
(Personal Development Planner, PDP), инструменталните средства за
оценяване на знанията базирани на компетенции, на средствата за
избор на цел за обучение и за подпомагане на обучението чрез
социални мрежи.
Съществена роля и в реализацията на всички гореизброени софтуерни
компоненти.

3.2.4 Изводи и предложения за бъдещо развитие

В момента е в ход нова инициатива за развитие на идеите и
усъвършенстване на резултатите, постигнати в проекта TENCompetenc. Основната
цел е свързана с интегриране на наличните системи за управление на обучението
(като Мудъл) със системите и софтуерните средства създадени по проекта
TENCompetence.
Допълнително се цели развитие и усъвършенстване на методите и
моделите за прилагане на компетентно-базирано обучение, адаптирано към
средата на Малките и Средни Предприятия (МСП). Моделите за описание на
програми планове за развитие, базирани на компетенции, ще бъдат разширени с
нови модели, отчитащи стратегическите цели на МСП. Тези нови модели и
програми ще бъдат стандартизирани и интегрирани на ниво Европейски съюз,
което ще позволи много по-голяма свобода и гъвкавост при комуникацията
между различните МСП в Европа, както и между тях и останалите участници в
процеса на продължаващото обучение.
Основните резултати, получени и описани в точка 3.2, бяха приложени в
рамките на мащабен национален проект на Стопанска камара BG051PO001-2.1.06
“Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони”.
3.3 Методи за оценяване на обучението с използване на компетенции
3.3.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията
Оценяването при обучение с използване на компетенции цели да бъде
идентифицирано дали обучаемият може да упражнява специфична компетенция
и до каква степен, до какво ниво (Fletcher, 2000). Ето защо оценяването е тясно
свързано с обучението, базирано на компетенции. Като правило стандартните
методи на оценяване като тестовете не са особено подходящи за измерване
доколко даден обучаем владее и умее да прилага дадена компетенция.
Практиката показва, че нови методи за оценяване като портфолиото или
сертифицирането (особено ако е пред независима сертификационна комисия)
играят много важна роля в оценяването, базирано на компетенции.
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Доколкото оценяването, базирано на компетенции, е особено значимо за
индустрията, както и за продължаващото обучение, то трябва да отчита и такива
елементи, свързани с условията на работа и социалната сфера. Или по-конкретно
казано, оценяването трябва да включва социални, познавателни и икономически
елементи.
За да бъде избран подходящ метод за оценяване, той трябва да отчита
наличната традиция в индустриалната сфера, и безспорно да бъде базиран на
подходящ метод за прилагане на информационните технологии. Множество
свързани изследователски подходи се опитват да атакуват тази област, като се
базират на различни методи за оценяване на стойността на отделни компоненти
от процеса на обучение с прилагане на компетенциите. В частност, можем да
идентифицираме няколко различни подхода като:
•
•

•
•

Подходи, базирани на оценяване на процесите, като например подхода ”IT
Business Value Metrics” (Mooney et al., 1995)

Подходи, базирани на оценяване на получените резултати, като например
подхода ”IS Success Model” (DeLone and McLean, 1992; DeLone and McLean
2003)
Подходи, базирани на проектните резултати, като например подхода
”Information Economics” (Parker and Benson, 1988)

Подходи, базирани на оценяване върху системи от тип Score card, като
например подхода ”MAPPER validation framework” (Sandkuhl et al., 2008;
Sandkuhl, 2010)
Един от основните видове обучение, базирано на компетенции, е свързано с
повишаване на уменията или придобиване на нови умения, свързани с подобни
компетенции. В тази връзка централно място заемат действията, свързани с
уменията на обучаемите да се справят с новите проблеми и ситуации, да
овладяват нови технологии и да импровизират. Как можем да оценим този тип
обучение? На преден план излизат методи, оценяващи обучаемите на работното
им място, както и етнографски изследвания на работното място, включващи
подробни интервюта с отворени въпроси, наблюдения на работното място,
анализ на документооборота и други подобни (Blomberg et al., 1993; Boedker et al.,
1991; Hughes et al., 1992; Jordan, 1993). Автоматизираната етнография
(Cunningham and Jones, 2005) или бързата етнография (rapid ethnography) не са
особено подходящи методи, тъй като силно стесняват ъгъла на оценяване и не
водят до достатъчно значими резултати (Millen, 2000).
Отчитайки взаимодействията в социалните общности и тяхното
въздействие върху обучението, можем да споменем и за възможността за
прилагане на други методи за оценяване на тяхната ефективност. Според
таксономията за оценяване на McGrath (1984), можем да поставим оценките в
зависимост от това доколко естествена е средата за оценяване. Докато голяма
част от оценките в различни експерименти се базират на лабораторни
експерименти, в случая с оценяването в продължаващото обучение трябва да се
придържаме към оценяване в контекста на реалните процеси.
В частност, в контекста на обучение, базирано на колаборативност, трябва
допълнително да се оценява и ефекта от тези взаимодействия. Това може да стане
например като се прилагат различни нови метрики, както при (Schümmer et al.,
2005) и (Reimann, 2009).
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В сферата на индустрията напоследък се налагат нови форми на оценяване.
Форми, като самооценяването (self-assessment), оценяването от колеги (peer
assessment), оценяването от всички (360 degree feedback), и оценяването базирано
на набор от доказателства (portfolio assessment), печелят все повече популярност
и се използват все по-масово. Характерното за този нов тип оценяване е, че то не
се прави просто 'върху' обучаемите, а по-скоро се извършва 'заедно с' или 'от'
обучаемите (Harris and Bell, 1990). Чрез акцентиране върху сложни проблеми пред
обучаемите, тези нови форми на оценяване целят да стимулират задълбочено
придобиване на знания и компетенции (Topping, 1998; Boud, Cohen et al., 1999;
Gipps, 1999).
Ако ги сравним с традиционните методи на оценяване, тези методи водят и
до появяват на нови проблеми свързани с взимането на решение за резултата от
оценяването и по отношение на организирането на административните
процедури за оценяването. Практиката показва, че с увеличаване на броя на
кандидатите за оценяване нараства линейно вероятността за грешка при
оценяването (Rosbottom, 1994). Както посочва Bartram, методът ”360-degree
feedback” е много труден за административно управление. Всички въвлечени в
оценяването са по принцип разпръснати на различни места, но трябва да бъдат
синхронизирани с цел резултатите им да бъдат своевременно получени и
адекватно сравнени и обработени (Bartram 2005).
Налични са различни софтуерни средства, реализиращи тези нови форми
на оценяване, като сред тях можем да посочим например SPARK (Freeman and
McKenzie, 2002) и eSPRAT (Lockyer, 2003; Davies and Archer, 2005). Като правило
всяко едно такова софтуерно средство е разработено като самостоятелно
приложение и предлага силно ограничени възможности за взаимодействие с
други подобни средства или за обмен и многократно използване на оценяваната
информация. Най-често използваният стандарт за обмен на информация,
свързана с оценяването, е IMS Question and Test Interoperability (QTI 2003). Този
стандарт не е подходящо да бъде прилаган при оценяване чрез новите форми,
включващи оценяване, базирано на процеси и едновременно оценяване на много
обучаеми. Друг подобен стандарт - IMS Learning Design (LD 2003), е по-подходящ.
За съжаление той не включва достатъчно задълбочен модел на оценяването.
Новите форми на оценяване, сравнени с класическите, имат следните
основни разлики:
•
В оценяването се включват много участници с различни роли. Новите
форми на оценяване обикновено се прилагат директно в контекста на
обучението, изискват по-сложни процеси на оценяване и много поактивно включване от обучаемите (Sluijsmans et al., 2004). Тези
особености на новите форми налагат при моделирането им да се
предвидят множество различни роли в процеса на оценяване.
•
В процеса на оценяване се налага да бъдат изпълнени различни видове
задачи. Една част от задачите са свързани с оценяваните с цел да
демонстрират своя напредък и придобити умения като попълване на
тест, писане на есе, задаване на компоненти от портфолио, изпълнение
на практическа задача и други подобни. Друга част от задачите са
свързани с оценяващите и по-специално как те събират, описват,
интегрират и интерпретират информацията получена от оценяваните,
как интерпретират резултатите от практическите задачи, изпълнявани
от оценяваните и т.н. Допълнително е възможно и използване на
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•

•

софтуерни средства за симулация или специфични средства за анализ
на компетененции (Pellegrino et al., 2001). Като следствие,
моделирането на различните видове задачи е задължителна и
неизбежна дейност, свързана с прилагането на новите форми на
оценяване.
В съвременните форми на оценяване се налага сложно управление на
процеси с взаимовръзки между множество задачи, изпълнявани от
множество участници с различни роли. Приключването на една задача
може да води до автоматично започване на една или повече нови
задачи. Различни участници в процеса изпълняват различни роли,
понякога и повече от една роля едновременно. Всичко това изисква
наличие на добре зададен, макар и сложен режим на управление на
процесите.
При новите форми на оценка се генерира голям обем от информация,
който трябва да бъде обменян между различните участници в
различните фази от процеса на оценяване. Информацията трябва да
достигне до правилните роли в правилният момент от времето. Затова
има нужда от ясно и изчерпателно моделиране на потоците от данни и
обмена на информация в целия процес на оценяване на компетенциите.

3.3.2 Основни резултати

В рамките на проекта TENCompetence беше създаден нов модел за
оценяване, базиран на компетенции. Този модел беше приложен на практика,
като бяха разработени няколко инструментални средства, илюстриращи
различни нови форми на оценяване.
По-долу е представен този модел, като се акцентира върху отделните му
компоненти и са дадени примери как този модел може да се приложи на
практика.
Основната цел на модела е да покрие пълния цикъл на процеса на
оценяване. Той е представен чрез формална спецификация, базирана на
използване на UML диаграми. Друга основна цел на модела е да даде възможност
за прилагане на различни методи за оценяване, които са характерни за прилагане
в среда, ориентирана към изграждане и оценяване на компетенциите на
обучаемите. От особена важност при прилагане на модела е да се направи
подходящ анализ на процесите и дейностите, да се подберат правилно ролите, и
за всяка компетенция да се подберат правилно атрибутите и мерките за
измерване, свързани с нивото на владеене на компетенцията.
Моделът включва пет основни фази, които описват всички дейности и
задачи свързани с процеса на оценяване (Фигура 16):
•
Проектиране на процеса на оценяване
•
Създаване на оценяваща единица
•
Създаване на конкретна оценка
•
Изпълнение на конкретна оценка
•
Цялостно оценяване
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Assessment construction package

Assessment design package

Фигура 16. Модел за оценяване на знанията, базиран на компетенции

През първата фаза се създава цялостния план за оценяване като
комплексен обект, съдържащ различни фактори и правила за оценяване като
следствие от избрания педагогически модел за оценяване. В плана се включват
различните действия и роли, както и правила относно цялостния процес на
оценяване като последователност от действия.
През втората фаза се дефинира всяка оценяваща единица, като се задава
нейния тип, присвояват и се индикатори, както и допълнителни елементи като
помощ и обратна връзка.
През третата фаза се дефинира конкретна оценка, като съвкупност от
няколко оценяващи единици. Задава се и тип и стойност на скала за оценяване, за
да може да се трансформира отговорът на оценявания в конкретна оценка.
Четвъртата фаза обхваща процесите, когато конкретните оценявани
изпълняват вече създадените конкретни оценки и оценяващи единици. За всяка
конкретна оценяваща единица се запазва получения отговор от оценявания.
Последната фаза е отговорна за изчисляването на конкретната оценка на
базата на въведените отговори и наличните правила за оценяване. От една страна
се оценява всяка единица, а след това на базата на правилата и скалите се
изчислява и цялостната оценка.
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Моделът за оценяване може да се разгледа като опростен вариант на
OUNL/CITO модела за оценяване (Joosten-Ten Brinke et al, 2005). В хода на анализа
на наличните модели за оценяване, моделът OUNL/CITO изпъкна като най-пълен
и подходящ за конкретната задача, свързана с прилагане на новите форми на
оценяване. От друга страна, този модел се оказа излишно сложен и подробен.
Нещо повече, за да можем да го приложим, той трябваше да бъде приспособен към
модела на данните в проекта TENCompetence (TENCompetence Domain Model Koper, 2006). В хода на анализа бяха забелязани повторения и излишни понятия и
функции, които се наложи да бъдат изключени от модела OUNL/CITO.
Друга съществена разлика между двата модела е в наличието на една фаза
в повече в модела OUNL/CITO. По същество тази фаза не е част от процеса на
оценяване, а от неговите последствия. В проекта TENCompetence тази фаза на
практика се покрива от множество допълнителни софтуерни средства като
плановик на компетенциите, избор на компетенция за изучаване и други
подобни. На практика беше извършен подробен анализ и бе потвърдено, че новосъздадения модел е също толкова пълен и приложим, колкото и оригиналния
OUNL/CITO модел. Нещо повече, с разработените няколко конкретни софтуерни
средства бе илюстрирана неговата пълна приложимост за извършване на новите
форми на оценяване, базирани на използване на компетенции. По-подробно
техническо описание и анализ на модела може да се види в техническия отчет от
проекта TENCompetence (TENC D6.1, 2008).
За да бъде доказана жизнеспособността на модела бяха създадени две
конкретни софтуерни средства, илюстриращи как този модел може да се приложи
при два различни метода за оценяване – оценяване от тип 360 градуса, и
портфолио оценяване. След това те бяха тествани в реални условия със студенти
от ФМИ. Резултатите потвърдиха валидността и използваемостта на модела.
3.3.3 Изводи и предложения за бъдещо развитие

Резултатите от проекта TENCompetence, свързани с оценяването, бяха след
това продължени и развити от участниците в българският екип, който основно
работеше по тази задача. На базата на създадените софтуерни средства беше
създаден мета-модел, описан в докторска дисертация на гл. ас. Милен Петров
(ФМИ-СУ) "Оперативна съвместимост между системи за оценяване в
съвременното електронно обучение", защитена успешно на 21.05.2010 г.
Голяма част от създадените софтуерни средства са предвидени за
използване в нов проект за оценяване на работната сила към Стопанската Камара
BG051PO001-2.1.06 “Разработване и внедряване на информационна система за
оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.
Като нова идея за развитие на изложените методи за оценяване е
възможността за прилагане на модела за оценяване TENCompetence при
прилагане на нови методи за оценяване на компетенции придобити в социални
мрежи, както и за сертифициране на специалисти от МСП по определени дейности
свързани с тяхната предметна дейност.
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3.4 Обучение на учители чрез прилагане на съвременни форми за
споделяне на знания в социални групи
3.4.1 Обзор на областта и мотивация за изследванията
В последните години българското Министерство на образованието,
младежта и науката (МОМН) разработи и започна изпълнение на глобална
стратегия за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в образованието. Адекватното използване на ИКТ в образованието мотивира
учениците чрез предоставяне на ефективни начини на обучение, подкрепени от
мултимедийни демонстрации и визуализация на учебно съдържание,
интерактивни приложения, и знания за последните постижения в конкретни
области.
За да се реализира тази стратегия, учителите трябва на първо място да се
подготвят да използват ИКТ в часовете си, както и да се поддържат и развиват
професионалните им умения. Те трябва да бъдат запознати с различни
информационни и комуникационни технологии, да имат средства за
самостоятелно развитие през целия живот, и за усвояване на дидактически
методологии за прилагане ИКТ в образованието.
Феноменът Web 2.0, актуален в момента, поставя акцент върху споделянето
на цифрови ресурси и поражда дискусии относно най-добрите практики при
тяхната употреба. За да могат учителите да споделят по най-добрия възможен
начин наличните им знания и ресурси, е необходимо да се справят с един основен
проблем: наличните ресурси са разхвърляни между многобройни източници и са
недобре структурирани, като това затруднява намирането им. Има голям
недостиг от мета-информация, която може да подпомогне процеса на търсене на
точната информация, в точното време и на точното място.
Обучението като цяло и в частност това на учители е бавен процес, за който
е трудно да възприеме всеобхватно иновации като тези, предлагани от
инструментите на Web 2.0. Националните образователни системи са обвързани с
културните особености на съответните нации, обучението на учителите (ОУ) има
локална обусловеност и за сега споделянето на цифрови ресурси на
международно ниво е все още рядко и е в ембрионален стадий.
Благодарение на информационните технологии, някои от традиционните
характеристики на обучението на учители претърпяват модификации.
Съвременният модел на обучение включва:
•
педагогически характеристики и класификация на ресурсите за ОУ;
•
обучение, ориентирано към индивидуалните потребности и
специфичните компетенции;
•
способност за разбиране на различни езици и различни култури;
•
способност за търсене, анализиране и повторна употреба на
информация в цифров вид.
Работейки в тясно сътрудничество с МОМН, бяха организирани серия от
пилотни обучения на учители. В тях се комбинираха продуктите на три
европейски проекта: TENCompetence, който предоставя техническа и
организационна инфраструктура, I*Teach, който предлага нова дидактическа
методология за преподаване на нетехнически умения (Stefanova at al., 2007) и
Share.TEC, който създаде портал за обучаващи, които да споделят ресурси в
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цифрови библиотеки и да обменят опит за тяхното използване в процеса на
обучение.
Първата серия от пилотни експерименти беше насочена към развитие на
персоналните компетенции на учителите.
В първите две пилотни обучения бе използван TENCompetence Персонален
мениджър на компетентности (PCM) (2007, 2008 и 2009). По време на третото
пилотно обучение, инфраструктурата включваше не само функциите, свързани
със създаването и работата на Персонален план за развитие (PDP), но също така и
средства за търсене и споделяне на ресурси (LearnWeb2.0) и инструмент за
ориентация (GOT).
Следващата серия от пилотни експерименти бе насочена към създаване на
общности от учители и обучаващите ги, които да споделят ресурси в цифрови
библиотеки и опит при използването им в обучението. Тези пилотни
експерименти бяха в рамките на проекта Share.TEC: Sharing Digital Resources in the
Teaching Education Community, който бе насочен към подпомагане на учителите и
на преподавателите, подготвящи учители. Този проект има няколко специфични
задачи: изграждане на модерна система, центрирана около потребителя;
агрегиране на общоевропейски метаданни; осигуряване на персонализирано,
съобразено с индивидуалните културни особености посредничество; подкрепа
при развиването на перспектива сред тези, които работят в или с обучавани
учителски общности; мощна и гъвкава система за препоръчване на подходящи
учебни ресурси, като се вземат предвид поведението и личните предпочитания на
потребителите; удобни и ориентирани към общността характеристики на
Web 2.0, като например: коментиране, оценяване и категоризиране на
образователните ресурси, изграждане на общности от учители със сходни
интереси.
За да бъдат идентифицирани основните функционалности, желани от
потребителите на разработваната система, в страните партньори в проекта
Share.TEC бяха организирани семинари с учителите и преподаватели в
университети, включени в обучението на учители.
Поставяйки пред участниците въпроса Какви пречки срещате, когато
търсите цифрови материали? голяма част от тях отговориха:
•
Повечето цифрови ресурси нямат описание и трябва да отворя и
разгледам файла, за да реша дали е полезен за мен.
•
Информацията не е добре класифицирана.
•
Понякога трябва да видиш целия материал, за да разбереш дали е
използваем в твоя случай.
Изтъкнатите от участниците проблеми, затвърдиха нашето първоначално
убеждение, че има нужда от хранилища на цифрови ресурси, които да бъдат
класифицирани и описани с допълнителни метаданни.
Но достатъчно ли е такова описание на нашите потенциални потребители?
От натрупаните впечатления от работа с учители и обучаващите ги имахме
основание да изкажем хипотеза, че не е достатъчно и, че съществена роля играе
професионалната общност.
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Хипотезата се потвърди от твърденията, изказани от участниците, относно
професионалните общности, където доминираха изказвания като:
•
За мен, като учител, е много важно да прочета коментари за дадени
ресурси, за да придобия представя за тяхното качество и възможности
за използване
•
Отнема много време и усилия да разработиш/създадеш нещо сам;
понякога е дори невъзможно
•
Мнението на колегите, с които работя, е важно за мен
Т.е. учителите и обучаващите ги очакват от система като Share.TEC като
основна функционалност не само намирането на класифициран ресурс, а и
възможност за споделяне на опит посредством мнения, коментари, оценки на
колеги и други.
За да може да бъде подпомогнат чрез системата избора на даден ресурс от
учителите, искаме да разберем мнението им по въпроса Каква информация ще ги
убеди да изберат ресурс? Участниците в семинара показаха (Фигура 17), че за тях
най-голямо значение има анотацията на ресурса и дали той е в интересуващата ги
познавателна област. Голямо значение имат също типа на ресурса, резюмето
(абстракт), автора му и рейтинга (оценката), който е получил от другите
потребители.

Фигура 17. Степен на значимост на характеристики при избор на ресурс

Аналогични резултати (Фигура 18) се получиха и в отговор на въпроса Коя
информация допринася за разбиране качеството на ресурс? И в този случай
потребителите отдават най-голяма роля на анотацията на ресурса, и почти
еднаква значимост на автора му и оценката, направена от другите от общността.

Фигура 18. Степен на значимост на характеристики при оценяване качеството на ресурс

Много от анкетираните се интересуват от избора на другите потребители в
общността. Над 75% се интересуват какво са изтегляли другите, а почти 30% –
какво са гледали.
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Основните резултати, описани в тази част са свързани със създаването на
нови методи за обучение на учители с използването на съвременни цифрови
библиотеки и системи за споделяне на знанията, които бяха успешно масово
приложени в редица Европейски страни. Бяха разработени конкретни методики
за обучение на учители в България, приложени успешно в над 15 пилотни
експеримента
Основни характеристики на предложените нови методи за обучение на
учители представляват следните приложени методики:
•
Използване на активни методи за обучение
•
Използване на проектно- и проблемно-базирано обучение
•
Учене чрез действие
•
Съвременни форми на самообучение чрез използване на наличните
цифрови библиотеки и новите функции за общуване в социални групи
•
Формиране и използване на комуникация и социални контакти в
професионални общности
•
Прилагане на съвременни форми за управление на знанието
За да бъде изяснена по-подробно същността на тези методи за обучение,
по-долу са разгледани по-подробно пилотни експерименти с учители, проведени
в рамките на проектите TENCompetence и Share.TEC.
В тези пилотни експерименти бяха включени четирите основни умения,
дефинирани в методологията I*Teach (Nikolova et al 2010), а именно:
•
Как, чрез използване на ИКТ, да се развиват у обучаемите
информационни умения?
•
Как, чрез използване на ИКТ, да се развиват у обучаемите умения за
представяне?
•
Как, чрез използване на ИКТ, да се развиват у обучаемите умения за
работа по проект?
•
Как, чрез използване на ИКТ, да се развиват у обучаемите умения за
работа в екип?
Всяко едно от тях представлява комплекс от предварително дефинирани,
съставящи го компетенции. За всяко едно, беше разработен профил на
компетентността, а за всеки профил на компетентност – няколко програми за
развитие на съставящите го компетенции.
Мудъл беше използвана като система за управление на курса. В нея беше
описан образователният сценарий на всеки един пилотен експеримент. За
успешната му реализация бяха подготвени допълнителните ресурси –
презентации, ръководства и задания. Публикуваните в Мудъл учебни материали
включваха методическо ръководство на български език, речник на Web 2.0
термините, описания на заданията за присъствените сесии, и финалното задание
за проект. Добавен беше и дискусионен форум.
Следните TENCompetence инструменти бяха на разположение за
използване и усвояване по време на пилотния експеримент:
•
Персонален мениджър на компетенциите (Personal Competence
Manager, PCM): Този инструмент бе използван от съответните
преподаватели за създаване на профилите на компетентност и умения.
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LearnWeb2.0: Инструментът бе използван за търсене на ресурси,
мултимедия, за оценка и коментари за ресурси, както и за публикуване
на собствени материали. Използването му бе от съществено значение
за всички задачи и учебни проекти.
•
Персонален план за развитие (Personal Development Plan, Web PDP):
Това бе основен инструмент за представяне на идеологията на I*Teach
методологията Обучаемите използваха предварително създадените
профил и основен план, за да оценят своите компетенции, адаптираха
плана и добавиха полезни ресурси. След това го изпълниха. Свързаният
блог бе използван за споделяне на опит.
•
Инструмент за ориентация (Goal Orientation Tool, GOT): Инструмент за
откриване на общности и профили със сходни на обучаемите цели, за
формиране на целите на обучението, и за ориентация на обучаемите да влязат в контакт с колегите си, както и да видят колко хора със
сходни професионални интереси развиват своите компетенции.
Всички тези инструменти са използвани заедно в контекста на поставените
задания. При въвеждането и работата по заданията бяха използвани PDP,
LearnWeb и GOT, както и някои Web 2.0 приложения – YouTube, Flickr, ipernity,
Delicious, TENTube и други.
Участниците адаптираха предоставения основен план за изучаване на
I*Teach методологията в зависимост от своите знания и потребности. Те
използваха интегриран блог, за да споделят полезни учебни ресурси, които са
намерили в Web 2.0 приложения чрез LearnWeb. Добавяха коментари, оценки и
гласуваха „за“ или „против“ други открити ресурси. Чрез инструмента GOT
учителите намериха други потребители със същите или сходни цели и използваха
опита им при планиране на самообучението си.
Образователният сценарий на пилотните експерименти се основава на
подхода „учене чрез действие”. Той бе реализиран на две фази - кратка
(двудневна) присъствена фаза и по-дълга (двуседмична) дистанционна фаза на
обучение. В началото и края на обучението курсистите попълниха специално
разработени за целта въпросници.
Чрез пилотния експеримент бяха потърсени отговори на следните въпроси:
•
Осигуряват ли инструментите на TENCompetence гъвкавост по
отношение на управлението и организацията на процес на
самообучение?
•
Осигуряват ли инструментите на TENCompetence средства за контрол
на самообучението?
•
Помагат ли тези инструменти на учителите да се ориентират по-лесно
къде да намерят съответните висококачествени учебни материали?
•
Осигуряват ли подходяща среда за обучение как да се прилага
методологията I*Teach?
•
Осигуряват ли средства за обмяна на опит и съвместна работа?
Резултатите от въпросниците бяха подробно анализирани. Като средство
за набиране на качествена информация се прилагаше наблюдение на групата
(скорост на работа, ентусиазъм, реакции, въпроси, срещани трудности) в процеса
на работа.
•
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Анализът показва, че голяма част (84%) от участниците харесват този
начин на обучение. 87% искат определено да продължат да развиват тези
компетентности и в бъдеще. Те видяха предимства в различни области като ИКТ,
математика, социални умения, създаване на самостоятелен план за развитие,
самооценка, въвеждане на нови методи за самоусъвършенстване, работа с
етикети, както и работа в интернет общества.
Повече от 83% от участниците намират, че LearnWeb 2.0 е много полезно
средство за търсене на нови ресурси, като повече от 93% заявяват, че то е много
полезно за споделяне и степенуване на ресурси. 70% изрично посочват, че
използват LearnWeb2.0 за намиране на допълнителни ресурси за
усъвършенстване на компетенциите си. По отношение на GOT, повече от 77% от
участниците го намират за много полезен при определяне на целите, и повече от
90%, заявяват, че е приложим при търсене на общности, на профили на
компетентност, умения и ресурси. 60% от участниците посочват изрично, че са
използвали GOT за намиране на допълнителни ресурси за изграждане и
подобряване на компетенциите си. Изглежда LearnWeb2.0 и GOT са изключително
полезни за подпомагане развитието на компетентностите в това обучение.
В заключение можем да се каже, че значителна част от учителите са
доволни от инфраструктурата, предлагана от TENCompetence. Това показва, че в
комбинация с дидактическата методология I*Teach, TENCompetence може да
представлява полезно средство за изпълнение на стратегията на МОMН за
внедряване на ИКТ в образованието.
Аналогични мащабни пилотни експерименти бяха проведени във връзка с
оценяване на създадената платформа за обучение на учители в рамките на
проекта Share.TEC. Те бяха проведени едновременно в пет Европейски страни. В
частност в София през Март 2011 г. беше проведен експеримент с участието на 59
потенциални потребители на системата. Те трябваше да тестват пет различни
сценария за използване на системата:
•
Използване на системата за просто търсене като анонимен потребител.
•
Търсене в системата като регистриран потребител.
•
Използване на всички възможности на системата за сложно
комбинирано търсене на информация.
•
Оценяване, коментиране и запазване на връзките на полезни ресурси
открити и намерени през системата.
•
Създаване на групи по интереси, дискусии и коментари.
За откриване и съхраняване на мненията на потребителите, бяха
използвани стандартни анкети съчетани с подробен анализ и документиране на
работата им с помощта на средства като Think Aloud protocol. Подробните
наблюдения над работата на потребителите потвърди, че те не срещат никакви
сериозни проблеми при работата си със системата.
Основният резултат от този експеримент е, че всеки потребител потвърди,
че е открил важни, смислени и много ценни за използване в неговата работа
учебни ресурси. Особено ценни бяха признанията на някои учители по химия,
които откриха чрез системата много ценни за себе си ресурси, които иначе те не
успяваха да открият с други средства за търсене.
Експеримента потвърди, че потребителският интерфейс на системата
напълно отговаря на нуждите на потребителите. Порталът на системата
Share.TEC предоставя напълно подходяща среда за обучение и за споделяне както
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на цифрови ресурси, така и на опит и знания, нужни за самостоятелното развитие
на учителите и за изграждането на обща Европейска общност от учители. Това е
резултат от успешното сътрудничество между учители, изследователи,
програмисти и експертите в областта на обучение на учители.
3.4.3 Изводи и предложения за бъдещо развитие

Проведените пилотни обучения и експерименти станаха основа за
създаване на модел за дизайн на обучения на учители (Stefanova and Boytcheva,
2011).
Анализирайки резултатите от семинарите и пилотните експерименти, бе
направено и заключението, че онтологията за обучение на учители и общият
модел за метаданни, разработени в рамките на проекта Share.TEC, осигуряват
подходяща среда за класификация на цифрови и печатни ресурси за обучение и
самообучение на учители. „Удовлетворени сме, че най-сетне ще имаме
възможности да събираме и лесно да намираме необходими материали”, сподели
един от участниците в семинара. Обратната информация, получена от
участниците, показва, че ТЕО и ОММ могат да удовлетворят изискванията на
потребителите, и че те са подходяща база за разработване на портала Share.TEC. В
резултат от проучванията и семинарите с учители бяха идентифицирани
основните функционални характеристики на портала Share.TEC и в съответствие
с тях, бе разработен потребителския интерфейс на системата.
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Заключение
В този хабилитационен труд са описани основните научни и приложни
резултати, получени от доц. Красен Стефанов Стефанов през последните 14
години. В резюме, групирани по основните теми включени в конкурса, те могат да
бъдат описани по следния начин:
Основни приноси, свързани с темата Уеб-базирани системи за
електронно обучение:
• Водеща роля в създаването на нов модел за създаване на Уеб базирани
курсове и материали за обучение, и прилагането му в серия от курсове за
обучение, прилагани в СУ – ФМИ. (статии 34-36 от списъка на
публикациите за участие в конкурса)
• Водеща роля при създаване на модел за интегриране на системи за
електронни разплащания в системите за обучение. Участие при създаване
на модел на разпределена система за електронно обучение базирана на
стандартите за електронно обучение. (статии 31, 34 от списъка на
публикациите за участие в конкурса)
Основни приноси, свързани с темата Обработка на знания в системи
за обучение с използване на цифрови библиотеки:
• Участие в създаване на модел на система за представяне на знания в
софтуерни системи за обучение, позволяваща описание на метаданни и
онтологии свързани с учебните обекти. Моделът беше приложен в
системата Диоген . Водещо участие при проектирането, създаването и
използването на онтологиите. Водещо участие при създаване на модел за
многократно използване на онтологии в различни системи за обучение,
който бе приложен в няколко различни Европейски проекти. (статии 28,
31-33 от списъка на публикациите за участие в конкурса)
• Водещо участие в създаване на модел за обучение базиран на използване
на модерните Web 2.0 технологии чрез споделяне на знанията. Водещо
участие в проектирането на софтуерна архитектура включваща няколко
различни типа софтуерни системи. Тази архитектура беше реализирана в
системата LearnWeb 2.0. (статия 11 от списъка на публикациите за
участие в конкурса)
• Водещо участие при създаване на архитектура на съвременна разпределена
система от цифрови библиотеки за ефективно, ефикасно и удобно за
крайните потребители споделяне на знанията. Архитектурата беше
реализирана в мащабен европейски проект с участието на повече от 20
различни цифрови библиотеки в Европа. (статии 1-4, 8-9, 28, 32-33 от
списъка на публикациите за участие в конкурса)
• Водещо участие в проектирането на съвременни семантични услуги в
рамките на разработената архитектура за осигуряване на многоезичност,
мултикултурност, адаптивност и препоръчване на знания и ресурси
базирани на съвременни средства за представяне на знанията – онтологии,
метаданни и модели за моделиране на потребителите. (статии 1, 3, 5-6 от
списъка на публикациите за участие в конкурса)
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Основни приноси, свързани с темата Приложение на ИКТ в
образованието:
• Участие в създаване на нов модел за обучение базиран на компетенции, и
водещо участие в проектирането на софтуерни платформи за реализиране
на този модел. (списание 22, статии 12, 26-27 от списъка на публикациите
за участие в конкурса)
• Водещо участие в създаване на нов модел за оценяване на знанията в
системите за електронно обучение базиран на компетенции. Този модел
беше реализиран в няколко конкретни системи за оценяване, разработени
в рамките на проект TENCompetence. (статии 16-19, 24-25 от списъка на
публикациите за участие в конкурса)
• Участие в създаването на нови методи за обучение на учители с
използването на съвременни цифрови библиотеки и системи за споделяне
на знанията, които бяха успешно масово приложени в редица Европейски
страни. Участие в разработването на конкретни методики за обучение на
учители в България, приложени успешно в над 15 пилотни експеримента.
(статии 7, 13-14, 20, 23 от списъка на публикациите за участие в конкурса)
Голяма част от тези постигнати резултати са използвани в учебната
дейност на доц. Красен Стефанов, както и на други колеги от катедра
Информационни Технологии. Това се отнася най-вече създадените уеб-базирани
курсове за обучение.
Част от постигнатите резултати, свързани с използването на системи за
електронно обучение и цифрови библиотеки, намериха приложение в системите,
които се използват понастоящем в СУ Св. Климент Охридски.
Немалка част от разработените методи за обучение на учители бяха
приложени на практика в практически обучения в България, в които бяха
включени над 700 учители от цялата страна.
Резултатите от всички описани научни изследвания ще бъдат приложени
във ФМИ и СУ при внедряването на електронни форми на дистанционно
обучение.
Особено важно е да се отбележи, че всички описани тук резултати са
получени при работа по международни научноизследователски проекти, които са
завършили успешно и са били високо оценени от Европейската комисия. В тази
връзка всички тези резултати са проверени и подробно анализирани от високо
квалифицирани оценители.
Друг важен момент, свързан с постигането на тези резултати, е
привличането на много млади учени и докторанти от ФМИ при изпълнението на
научните проекти, при което се получава и един много положителен ефект върху
тяхното постоянно научно развитие и усъвършенстване.
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