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В памет на проф. Иван Ганчев

Няма как да не посветя тази кни-
га на човека, който е основополож-
ник на голяма част от изложената 
в нея теория. Проф. Иван Ганчев 
Донев въведе методиката на обуче-
ние по математика в България и с 
харизмата си ме привлече към препо-
давателската професия. Днес аз съм 
университетски преподавател изця-
ло благодарение на него!

Иван Ганчев е първият доктор 
на педагогическите науки у нас. Бил 
е учител и научен ръководител на 
много студенти и докторанти, 
които от своя страна днес са учи-

тели или преподаватели в университети. Той е автор или съ-
автор на около 80 учебника по математика, на много научни 
публикации, монографии и книги. Почетен гражданин е на град 
Свищов – дарил 800 тома от собствената си библиотека и 
е работил дългогодишно по връщането и опазването на кул-
турното наследство на града. 

Проф. Ганчев е и един от основоположниците на въвеж-
дането на електронно обучение в училищата в България, при 
това още в началото на 80-те години на миналия век, т.е. 
по времето, когато тази тема е била новост за целия свят. 
В частност, положените основи на неговата теория за диа-
логово-обучаващи програми е и темата на настоящата мо-
нография. Тя толкова много е „изпреварила времето си“, че 
и днес мога спокойно да твърдя, че е все още недостигната 
висота за практиката на програмираното обучение с помо-
щта компютри. 

Проектите, в които проф. Ганчев е участвал, са толкова 
много, че едва ли могат да бъдат изброени извън обема на де-
бела биографична книга. Веднага за пример се досещам как ми 

Проф . Иван Ганчев Донев 
(1935–2012)
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разказваше за радиопредаването му със загадки от матема-
тически фолклор, което е водил заедно с колега – донесло е не-
чуван за националното радио „порой“ от писма на слушатели. 
А книгата му за математически загадки и фолклорни задачи и 
до ден днешен е най-добрата развлекателна книга, свързана с 
математика, която е издавана в България.

Това, с което аз лично ще запомня проф. Ганчев, е онова, 
на което ме научи в университета. А извън чисто тривиал-
ните знания по двата учебни предмета, които ми води в ма-
гистърска програма ТОМИ на Факултета по математика и 
информатика, той ме научи на много неща. На първо място 
да заобичам професията на преподавател. Честно казано дори 
не си бях помислял, че мога да стана учител или асистент в 
университет, преди да се запозная с този човек. Да, призна-
вам си – бях един от онези студенти, които бяха записали 
магистратура буквално безцелно, на принципа „защо пък не?“. 
Също така ме научи да бъда критичен към себе си и винаги да 
търся подобрение на вече създадените от мен неща. Буквално 
ми отвори очите, като практически ми показа, че боравене-
то с високите технологии само по себе си е просто едно кухо 
умение, което, ако не е подплатено със сериозен научен анализ 
и синтез, както и с използване на много знания от други об-
ласти на живота, не води до създаване на истински качест-
вени продукти. 

Когато се запознах с Иван Ганчев, той беше пенсионер, кой-
то вече трудно се справяше с информационните технологии и 
не успяваше да борави чевръсто с модерни софтуерни продук-
ти. Той обаче успя да ми покаже, че знае много, ама много по-
вече за компютрите и за създаването на софтуер, отколкото 
аз, който имах самочувствие на „компютърен специалист“, 
гордеещ се, че работи престижна работа на висока заплата 
в ИТ сектора. Този човек ми показа, че компютърната диало-
гово-обучаваща програма, която самият аз бях създал, може 
да свърши много повече неща, отколкото съм мислил, че ще 
прави, докато съм я създавал. И точно тогава осъзнах истин-
ското значение на думата „мъдрост“. Той беше мъдър човек!

Иван Ганчев също ме научи да се старая да се изразявам 
колкото се може по-ясно и разбираемо пред студентите си, 
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а не да се крия зад сложен изказ, с който да се величая пред 
тях, и да се опитвам да им показвам колко много зная. Никога 
няма да забравя как бяхме седнали на дивана в неговия каби-
нет № 16 във Физическия факултет и трябваше да обясня 
един високопарен термин, който бях използвал в свой курсов 
проект. Накара ме да перифразирам дефиницията си може 
би четири или пет пъти, като всеки път настояваше: „Не 
така. Опитай се да го кажеш с по-прости думи!“. Импровизи-
рах, опростявах, обяснявах и в крайна сметка достигнах до 
нещо, което наистина описа сложното понятие от сферата 
на бази от данни по много прагматичен, бих казал дори „дет-
ски“ начин. В този момент проф. Ганчев възкликна: „А, ето 
това е! Следващият път, когато трябва да го обясниш на 
някой, който не разбира, точно така го кажи! За точните де-
финиции си има учебници. Твоята работа като учител е да ги 
преразкажеш на достъпен език, за да разберат учениците ти 
за какво всъщност става дума и да може после, когато четат 
тези учебници, да не се чудят и мъчат“.

Ето така Иван Ганчев ме научи, че добрият учител тряб-
ва да е приятел с учениците си, а приятелите винаги си гово-
рят на взаимно достъпен език. Научи ме, че трябва да препо-
давам учебния материал на студентите си точно по начина, 
по който аз самият съм го обяснил сам на себе си, а не да им 
„чета лекции“, рецитирайки дебелата книга. Същевременно с 
това ми показа и как трябва сам да изучавам същия учебен 
материал изчерпателно и да го усвоявам всестранно чрез съ-
щата дебела книга, за да мога да бъда ефективен в работата 
си. Объркващо, нали? Проф. Ганчев ме промени – показа ми, че 
не всичко, което хвърчи се яде, и най-вече ми показа накъде да 
вървя оттам насетне, за да не хабя усилия в преоткриване на 
топлата вода отново и отново.

И последно – никога няма да забравя как проф. Ганчев изра-
зяваше остра нетърпимост към хора, които правеха язвител-
ни препратки към по-ниското входно ниво на студентите, 
които се приемат за обучение в университетите в днешни 
дни, спрямо онова, което „е било едно време“. Веднъж самият 
аз подметнах нещо необмислено по тази тема и той ме скас-
три по следния начин: „Е ти какво искаш, студентите да ти 
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да идват вече научени ли? Ако е така, твоята работа като 
преподавател става излишна!“. Тези две изречения не само ме 
засрамиха моментно, но и оставиха трайна следа у мен! Точно 
тогава се научих, че незнаещият ученик всъщност трябва да 
е предизвикателство за учителя, а не да бъде някакъв обект 
за упражняване на различни видове наказания. 

Благодаря ти проф. Ганчев! 
Делото ти на просветител няма да бъде забравено!
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Увод

Чели ли сте книга игра? Това са онези особени литератур-
ни произведения за деца и възрастни, които при всеки прочит 
могат да преведат читателя през изцяло различна история. 
Дали е възможно един учебник да стане като книга игра и все-
ки ученик да върви по свой собствен път на учене?

Автоматизацията засяга ли учителската професия? Как и 
доколко я засяга? Къде е границата, след която компютърът 
преминава от помощно средство в самодостатъчен обект за 
изучаване?

Какво означава едно обучение да бъде програмирано? Обу-
чението с помощта на компютър програмира ли се? А програ-
мираното обучение дали е винаги обучение с компютър?

Кога едно изцяло контролирано обучение води до индок-
тринация и кога до социализация? Къде е границата? А трябва 
ли да се откажем от водещата роля на учителя напълно и да 
се потопим изцяло в дебрите на модерните тенденции за де-
мократично образование?

Аз не мога да отговоря на всички въпроси еднозначно. Не 
вярвам да съществува и обективен непредубеден човек, който 
да може. Въпреки това ще се опитам да запозная читателите 
с общите щрихи на теорията на програмираното обучение, 
по-детайлно с нейния модел за диалогово-обучаващи програми, 
който е създаден в България, а заедно с това ще да дам свой 
отговор на така поставените въпроси. И не, това няма да 
бъде традиционната книга, попадаща в графата „монография, 
свързана с дисертационния труд“, която просто препечат-
ва вече публикувани текстове, които с времето са загубили 
своята актуалност, но евентуално носят някакви точки за 
кариерно израстване. Не само че ще разширя литературния 
обзор и ще допълня теоретичната основа, която беше поло-
жена като част от моята докторска дисертация, но също 
така ще се опитам да бъда максимално практичен и полезен, 
като добавя и глави с практическо ръководство за моите сту-
денти от магистърския курс, който ежегодно водя.
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Бихейвиоризмът  като основа на 
програмираното обучение

Бихейвиоризмът е научна област, която възниква през ХХ 
век и разглежда психологията като наука за поведението. В 
нея се изучават причинно-следствените връзки между стиму-
ли (положителни или отрицателни) и реакцията на индивида 
към тях. Основите ѝ се поставят с изследванията на Едуард 
Торндайк върху начина, по който животните учат (Thorndike 
1898). От него произтича твърдението, че индивидите 
предпочитат онези реакции, които следват от удовлетво-
ряващи фактори, а се въздържат от реакции, следвани от 
фактори, водещи до раздразнение. По-късно през 1905 г. 
Торндайк дефинира т.нар. закон за ефекта (Thorndike 1905), 
в който се казва, че онези поведенчески реакции (R), които 
са последвани от задоволителен резултат, най-вероятно ще 
станат установени модели и ще се появят отново в отговор 
на същите стимули (S). Тази схема на стимул-реакция се дефи-
нира като S-R модел.

Основополагаща статия в научното направление на би-
хейвиоризма е на Джон Уотсън (Watson 1913). Авторът пред-
лага психологията да стане изцяло точна наука, отхвърляйки 
интроспекцията и залагайки само и единствено на експери-
ментални методи. Той набляга радикално на виждането, че 
психологията трябва да акцентира върху външното поведе-
ние на хората и техните реакции на дадени ситуации, а не 
върху вътрешните душевни състояния.

Може би най-силно влияние в това течение на психологи-
ята първоначално дава Иван Павлов с отриването на т.нар. 
условен рефлекс, който става широко известен и извън науч-
ните среди заради популярните експерименти с „кучето на 
Павлов“ (Pavlov 1927). След серия от експерименти, свързани 
с изследване на връзката между слюноотделянето и храно-
смилането, ученият установява, че слюноотделяне може да 
се предизвика не само от визуалното възприемане на храна, 
но дори и само от представата за нея. Позната също като 
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„класическо обуславяне“, теорията за условния рефлекс на 
Павлов дефинира два типа стимули за организма:
• Неутрални – стимули, които по принцип не водят до от-

крит поведенчески отговор от страна на организма.
• Безусловни стимули – събития, които по необходимост 

събуждат вътрешен, често рефлексивен отговор (наречен 
още безусловен отговор) от страна на организма.
Изследванията на Павлов показват, че ако неутрален и 

безусловен стимул се повтарят заедно в комбинация, след 
известно време и двата ще бъдат асоциирани един с друг и 
така организмът ще започне да дава поведенчески отговор и 
към неутралния стимул самостоятелно. Павлов нарича тако-
ва поведение на организмите условен отговор съответно на 
придобит условен рефлекс. По-конкретно при експерименти-
те му с кучета безусловен стимул е бил храната, последван 
от безусловния отговор на слюноотделянето, което от своя 
страна е можело да бъде предизвикано и от допълнително 
придобит неутрален стимул, като например звуков или свет-
линен сигнал.

От гледна точка на психологията и педагогиката изслед-
ванията на Павлов дават научна предпоставка за потвържда-
ване на тъй или иначе общоприетото от векове педагогическо 
виждане, че за стимулиране на желано поведение може да се 
използва награда (т.нар. положително подкрепление), а за въз-
пиране на нежелано поведение може да се употребява нака-
зание (т.нар. отрицателно подкрепление).  Същевременно се 
дава тласък и на идеята, че психологията наистина може да 
се превърне в точна наука, както дотогава е твърдял Джон 
Уотсън. Така в първата половина на ХХ век бихейвиоризмът 
получава своя разцвет, особено в държави, в които е имало 
изразен авторитарен стил на управление.

Междувременно много известен в научните среди става 
спорният от гледна точка на днешните етични разбирания 
за науката експеримент на Джон Уотсън, наречен малкият 

Албърт през 1920 г. (Watson et. al. 1920). В  университета 
„Джон Хопкинс“ той по същество преповтаря наблюденията 
на Павлов, но върху човешко същество, при това 9-месечно 
бебе. На детето представили за първи път в живота няколко 
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различни предмети, сред които била и бяла мишка. Първона-
чално то си играело с мишката и нямало някаква по-специална 
реакция, т.е. тя е била приета за неутрален стимул (подобен 
на всяка друга играчка). Впоследствие при всяко докосване до 
мишката започнали да добавят пронизващ силен звук, който 
плаши бебето и го кара да заплаче. След известно време Уот-
сън потвърдил, че бебето започва да плаче дори само при вида 
на мишката, защото вече я свързвало с плашещия звук. Не 
само това, но този придобит рефлекс се оказал траен, защо-
то същата реакция се появявала дори един месец след прекъс-
ване на експеримента.

В историята Джон Уотсън остава популярен и със след-
ното свое (по мое мнение доста крайно) твърдение: „Дайте 
ми дузина здрави, добре развити кърмачета и мой собствен 
свят, в който да мога да ги развия, и аз гарантирам, че мога 
да избера произволно от тях и да го обуча да стане какъвто 
поискате специалист – доктор, адвокат, артист, търговец и, 
да, дори просяк и крадец, без значение от неговите таланти, 
склонности, способности, призвания и раса на предците му“ 
(Watson 1930).

Бъръс Скинър е друг много популярен учен психолог, кой-
то е познат още като основоположник на радикалния бихей-
виоризъм. Според тази теорията човешкото поведение не е 
подчинено само от асоциацията на външен стимул и негов 
съответен наблюдаем отговор, както е в класическата тео-
рия на Уотсън и изследванията на Павлов, а следва да се раз-
глеждат и личните вътрешни възприятия на индивида (нещо, 
което Уотсън като цяло отрича, защото няма как да бъдат 
измерени, т.е. няма как да са предмет на точна наука). Скинър 
твърди, че тези вътрешни възприятия, каквито са например 
мислите и чувствата, са предмет на същите принципи на мо-
дификация, каквито има и при външните. Въпреки че те не 
могат да се наблюдават външно, всеки индивид би могъл да 
бъде наблюдател на своето собствено вътрешно поведение, 
т.е. вътрешните възприятия биха могли да бъдат възприема-
ни и като наблюдаемо поведение, а оттам и да бъдат обект 
на експерименти за модификация чрез стимули. В този сми-
съл Скинър отрича крайното виждане на Уотсън, че хората 
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могат да бъдат разгледани като „бял лист“, върху който да 
се моделира по произволен начин тяхното бъдеще. Той смята, 
че хората все пак имат свои собствени уникални заложби, но 
тези заложби също биха могли да бъдат засилвани или потис-
кани чрез прилагане на определени стимули. Основополагащ 
негов труд с принос към радикалния бихейвиоризъм е книгата 
„The behavior of organisms: an experimental analysis“ (1938).

Чрез свои експерименти Скинър отново показва как при 
поредица от благоприятни последици от дадено действие, ин-
дивидът би бил склонен да го повтаря, докато при негативни 
последици, той ще го прави по-рядко или ще го избягва напълно. 
Оттам следва и отново подкрепа за идеята, че поведението 
на човек може да бъде контролирано и направлявано. В експе-
римента си, наречен кутията на Скинър, той поставя плъх в 
клетка, в която има малък лост. Първоначално плъхът се мо-
тае в кутията безцелно, но в един момент случайно натиска 
лоста, следствие на което пада парченце храна. Скинър показ-
ва как в този случай плъхът много бързо се научава да повта-
ря действието и започва да се храни обилно. В един момент 
обаче лакомствата престават да падат. Плъхът продължава 
да натиска лоста за известно време, но накрая разбира, че е 
безсмислено и спира да го прави. При друг експеримент Скинър 
прави така, че с натискането на лостчето започва да проти-
ча лек електрически ток – логично плъховете моментално се 
научават, че това лостче не трябва да бъде натискано. 

Още повече, в експериментите си Скинър изследва колко 
бързо плъховете се приучават на повтаряне на дадено поведе-
ние (response rate) и колко бързо се отказват от действията 
си (extinction rate). Той отчита следните закономерности:
• Ако следствието от действието се повтаря всеки път 

(при всяко натискане на лоста винаги пада храна), повто-
рението се извършва на средно ниво, а отказът е бърз.

• Ако следствието от действието се повтаря регулярно на 
фиксиран брой натискания (например при всяко трето на-
тискане на лоста), повторението се извършва се извърш-
ва често, а отказът е на средно ниво.

• Ако следствието от действието е възможно само след из-
тичане на определен времеви интервал (например трябва 
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да минат определен брой секунди преди натискането на 
лоста да пусне храна отново), повторението и отказът 
са на средно ниво.

• Ако следствието от действието е произволно, повторе-
нието се случва много често, а отказът е бавен.

• Ако следствието се случва на произволни времеви интер-
вали, отново повторението се случва много често, а отка-
зът е бавен.
В крайна сметка, като следствие от експериментите 

си Скинър дефинира т.нар. оперантно поведение, в което 
се дефинират два вида стимули (позитивни и негативни), 
които съответно могат да подсилват или възпират дадено 
поведение чрез своето присъствие или отсъствие. Това дава 
възможност за извършване на следните четири оценки за по-
зитивност или негативност на даден наблюдаван стимул:
• Ако дадено поведение се подсилва като следствие от нали-

чието на даден стимул, този стимул се приема за позити-
вен за поведението.

• Ако дадено поведение се подсилва като следствие от от-
съствието на даден стимул, този стимул се приема за не-
гативен за поведението.

• Ако дадено поведение намалява като следствие от нали-
чието на даден стимул, този стимул се приема за негати-
вен за поведението.

• Ако дадено поведение намалява като следствие от от-
съствието на даден стимул, този стимул се приема за по-
зитивен за поведението.
Тази по-стегната класификация впоследствие поражда 

теорията на Скинър за т.нар. програмирано обучение. В лек-
цията „Науката за ученето и изкуството на преподаването“ 
(1954) той привлича вниманието на научната общност върху 
тази своя теоретична концепция.

Трябва от самото начало да се каже, че програмирано обу-
чение не е задължително обучение с помощта на компютър. 
Споменавам го изрично, защото думата „програмиране“ обик-
новено в днешни дни се асоциира с писане на програмен код за 
създаване на софтуерен продукт на компютър. Програмира-
ното обучение е метод за разделяне на учебния материал на 
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последователни малки части (стъпки), които се поднасят на 
обучаемия последователно една след друга. След запознаване 
на учебното съдържание от всяка част, на всяка стъпка пред 
обучаемия се поставя конкретен въпрос, свързан с изучения 
материал, а преминаването към следваща част се случва само 
при получаване на правилен отговор. Самата линейна струк-
тура от учебно съдържание и въпроси в теорията на Скинър 
се нарича програма. Връзката с бихейвиоризма е, че даването 
на правилен отговор води до позитивен стимул (поощрение), 
а даването на неправилен отговор да води до негативен сти-
мул (наказание). 

Много автори свързват непрекъснатото задаване на въп-
роси към обучаемия в програмираното обучение, с цел той 
да бъде насочен към откриване на истината с методите на 
маевтиката (акуширане) на Сократ. Това е практически ме-
тод за постигане на истинно знание, който може да се при-
ложи при всички недогматични концепции, както е и основа 
за диалектиката. Според Сократ истината се постига чрез 
непрекъснато „раждане“ – подпомагане на процеса за изграж-
дане на познавателен образ от субекта за обекта. При него-
вия метод се създават взаимоизключващи се (напълно проти-
воположни) твърдения, от които на базата на поредица от 
логични заключения се приема едното, а другото се отхвърля. 
Това всъщност е и коренът на известното твърдение: исти-
ната се ражда в спора. „Акуширането“ се състои в това, че 
при този метод по време на провеждане на спор е нужно на-
личието на арбитър (авторитет), който да не взима пряко 
отношение в дискусията, но да съблюдава равностойното 
разглеждане на тезата и антитезата. В случая на програми-
раното обучение именно самата програма би се явила като 
такъв арбитър.

Едно от основните понятия, над които се изгражда те-
орията на програмираното обучение, е кадър. Приема се, че 
това е такова количество учебен материал, което може да 
се възприеме при еднократно прочитане. Препоръчва се разде-
лянето на учебния материал на малки части (стъпки) да бъде 
именно под формата на такива кадри. В „Программированное 
обучение: учебное пособие“ (Беспалько 1970) се твърди, че ко-
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личество информация обикновено е в рамките на 10–15 тек-
стови реда, но това също зависи и от възрастта на обучаеми-
те, техния опит с боравене с други програми, трудността 
на учебния материал и други фактори. При всички положения, 
ако говорим за компютърна програма, може да се твърди спо-
койно, че кадрите не трябва да излизат извън границите на 
една екранна страница с достатъчно едър и приятен за чете-
не текст.

В структурно отношение всяка стъпка от програмата се 
състои като минимум от следните три основни компоненти:
• Учебен материал, който трябва да се усвои.
• Задача – поставен въпрос, на който трябва да се отговори.
• Инструкции – указания за успешно решение на задачата.

Инструкциите са съществена част от изпълнението на 
програмата – те са правилата, по които тя трябва да бъде 
изпълнена. Неспазването на инструкциите обикновено води 
до незадоволителен резултат, т.е. лишава програмата от по-
лезен за обучаемия ефект. Когато инструкциите са еднотип-
ни (повтарящи се за всяка отделна стъпка), те могат да се 
дават еднократно само в началото на програмата. Това обаче 
рядко е оптимално – разнообразието на въпросите и различ-
ните начини за въвеждане на отговор обикновено са желани, 
защото иначе програмата постепенно започва да изглежда 
скучна, особено когато стъпките са много.

В „Процесът на обучението. Дидактика“ (Андреев 1996) се 
споменава и за класификация на различни видове кадри. Авто-
рът ги класифицира като четири основни вида:
• Информационни – когато в кадъра се съдържа само ин-

формация.
• Операционни – когато съдържа само указание за извърш-

ване на някакво действие и няма информация за самата 
задача.

• Смесени – когато съдържат информация, задачи за из-
вършване на действия за усвояването ѝ и такива за про-
верка на усвоеното.

• Контролни – кадрите, които осигуряват обратна връзка 
за степента на усвояването.
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Всеки от тях, разбира се, би могъл да претърпи допълни-
телна вътрешна класификация с различни подвидове. Моето 
лично мнение е, че не трябва да се робува на точно определен 
„калъп“ за начините за поднасяне на информацията, а напро-
тив – авторите на учебно съдържание би следвало да използ-
ват свои собствени виждания, с които да „разчупват“ модела. 
В този смисъл не би било хубаво да се дават готови рецепти 
за „правилна“ последователност от кадри, като например 
„първо информационен, после операционен, след това смесен и 
накрая контролен“, а вместо това всяка програма трябва да 
се съставя по свой собствен уникален начин.

Основните принципни положения, върху които се изграж-
да програмираното обучение и които са изредени в „Процесът 
на обучението. Дидактика“, са:
• Има точно определяне на знанията, уменията и навиците, 

които трябва да се усвояват, и разлагането им е на малки 
стъпки (порции, кванти, кадри).

• Учащият възприема тези кадри в строга логическа после-
дователност.

• Обемът на информацията в кадъра е определен така, че да 
осигури активна реакция на учащия се, преди да бъде пред-
ставен друг кадър.

• Учащият се обработва учебната материя със свой темп и 
се контролира сам чрез външната и вътрешната обратна 
връзка. 
Ще обърна специално внимание на последната точка – въ-

трешната и външната обратна връзка. Вътрешната връзка 
се получава при работата на ученика с програмата – при нея 
той узнава дали дадени отговори са правилни или не са и полу-
чава допълнителни разяснения, които остават за самия него. 
Външната връзка се осъществява, когато учителят получава 
информация за равнището на усвояване на учебния материал 
от страна на ученика – той е независим обективен наблюда-
тел и съответно неговата оценка би могла да бъде адекватен 
коректив на натрупани дефицити или, както обичам самият 
аз да ги наричам, системни грешки (когато ученикът само си 
мисли, че е разбрал даден материал, но в действителност е 
получил съвсем погрешна представа за реалността). Лично аз 
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смея да твърдя, че външната връзка е незаменима – тя често 
изисква наличие на интелект, който компютрите (поне на 
този етап) могат да имитират, но не притежават.

По подобен начин в „Programmed learning“ (Hošková-
Mayerová et. al. 2012) се изброяват следните основни принци-
пи, на които трябва да отговаря програмираното обучение:
• Принцип на малките стъпки, или както обичам да го на-

ричам още принцип за атомарност: има се предвид, че учеб-
ният материал се разделя на кадри. Ще допълня също, че 
той се разделя на максимално малки части така, че за всяка 
от тях да може да се постави такъв въпрос, който да изис-
ква много кратък, но заедно с това и изчерпателен отговор.

• Принцип на индивидуалната скорост: всеки обучаем учи 
и усвоява материала с различна скорост, поради което ал-
горитъмът на учене не трябва да поставя изрични времеви 
ограничения за никого.

• Принцип на активния отговор: както е заложено още в 
основите на теорията, обучаемият непрекъснато трябва 
да е активен участник в обучението, а не да бъде пасивен 
наблюдател, слушател или читател. Това се осъществява 
именно чрез непрекъснатото поднасяне на различни въпро-
си, на които трябва да се дава отговор.

•  Принцип на преоценка и усъвършенстване на програма-

та: отговорите на обучаемите следва да бъдат събирани, 
оценявани и на базата на тях програмата да бъде усъвър-
шенствана.

• Принцип на стимула: в зависимост от своите отговори, 
обучаемият трябва да получава еднозначно положителни 
или отрицателни стимули.
Трябва да се постави основен акцент върху същината на 

въпросите, които се задават по време на програмираното обу-
чение. Както вече казах, те трябва да изискват кратък от-
говор, но също така трябва и да са изцяло фокусирани само 
върху изученото в конкретната стъпка. Въпросите не бива 
да правят препратки към друг учебен материал, а трябва да 
са максимално конкретни върху текущо изучавания. В извес-
тен смисъл може да се каже, че те трябва да се разглеждат 
като „прекалено лесни“ за обучаем, който е разбрал материала 
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от конкретната стъпка. Според „Процесът на обучението. 
Дидак тика“ стъпките трябва да са толкова малки, че „в 95% 
от случаите се решават успешно от всички учащи се“.

Много бързо теорията за програмираното обучение полу-
чава развитие от Краудер, който предлага т.нар. разклонено 

програмиране (Crowder 1959). При него обучаемият премина-
ва към различна поредица от стъпки в зависимост от това 
дали е дал правилен, или неправилен отговор на текущата. 
Основната идея е, че при неправилен отговор е хубаво обучае-
мият да получи допълнителен обучителен материал (помощ), 
за да може все пак да усвои знанията, които не е научил, а не 
веднага да бъде наказван за своето несправяне. Казано по друг 
начин, отново се използва стандартната линейна структура 
на Скинър като основа, но към всяка стъпка се добавят допъл-
нителни съпътстващи по-малки линейни структури, с които 
се дава допълнителна помощ за обучаемите, които изпитват 
затруднение. Успешното преминаване през допълнителните 
стъпки се счита за „лечение“ на дефицита, който е регис-
триран по време на изучаването на материала от текущата 
стъпка, и позволяват да се премине напред. Краудър обаче не 
се ограничава дотам, а също така предлага възможност отго-
ворите на определени въпроси да не са еднозначно верни или 
неверни, а просто да повеждат обучаемия по напълно разли-
чен път за учене.

Вероятно всеки съвременен читател дотук се е досетил, 
че така дефинирано програмираното обучение би могло да се 
подложи на процес на автоматизация с помощта на компю-
търна техника. За това се е досетил още Скинър, който в 
статията си „Teaching machines“ (1958) разглежда същест-
вуващи механични или електромеханични машини, които до 
онзи момент са били използвани за различни образователни 
цели, и предлага теоретичен модел за създаване на нови та-
кива. Това е мястото да се спомене специално машината за 
автоматично оценяване на тестове (описана в статията „A 
simple apparatus which gives tests and scores-and teaches“ (Pressey 
1926), която най-вероятно е и първият механичен апарат, 
който може да се приеме за машина с елементарна форма на 
програмирано обучение. С този апарат пред обучаемия се е 



22

показвал въпрос, възможни отговори и бутони за избор. Ма-
шината не само е давала информация дали отговорът е верен 
или не, но е имала и допълнителна функционалност, с която 
не е позволявала на обучаемия да премине напред към следващ 
въпрос, докато не намери правилен отговор на текущия.

Разбира се, днес от дистанцията на времето можем да 
кажем, че механичните и електромеханичните решения са 
били обречени на неуспех. Те са били изключително скъпи и 
много ограничени откъм функционалност. По времето, по 
което Скинър е развил своята теория, за негово съжаление 
компютрите са били изключително скъпи и труднодостъп-
ни за цели, различни от научни изследвания на големи научни 
колективи, които са икономически целесъобразни основно в 
краткосрочен план, а не както е при образованието – в дълго-
срочен. Едва с нарастващата достъпност на компютърната 
техника интересът и за употребата ѝ за целите на образо-
ванието започва да нараства, но това се случва чак десетиле-
тия по-късно.

И все пак, въпреки ограничената възможност за масово 
приложение научната мисъл се насочва стремително в тази 
посока. Както пише Марин Андреев „до края на 60-те годи-
ни в различни страни са публикувани няколко десетки хиля-
ди заглавия по проблемите на този вид обучение“ (Андреев 
1996). Пример за това е обзорът „The Research on Programed 
Instruction: An Annotated Bibliography“ (Schramm 1964), където 
са изброени над 150 експеримента с програмирано обучение. 
Повечето автори са били силно оптимистични. Започнали са 
да се появяват и множество комерсиални продукти. Това е и 
времето, в което ентусиазмът от „компютърната револю-
ция“ бавно завладява света. Множество хора започват да спе-
кулират дори, че учителската професия може да бъде една от 
тези, които ще бъдат заменени от автоматизацията чрез 
компютърна техника. Днес знаем, че това е много далеч от 
истината.
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Програмираното обучение 
след залеза на бихейвиоризма

В „Процесът на обучението. Дидактика“ (Андреев, 1996) 
се отбелязва специално важността на спазването на „ин-
струкцията“ (правилата за работа с програмата) по време на 
програмираното обучение и специално се акцентира на това, 
че при „безмашинното“ програмирано обучение тя може да 
бъде нарушена прекалено лесно. По-конкретно Марин Андреев 
цитира двама руски учени със следното твърдение: „При 
„традиционното“ обучение ръководството се осъществява 
от учителя. При програмираното обучение то е заключено в 
програмата, но при условие че тя се изпълнява. Безмашинно-
то програмноуправляемо обучение дава достатъчно простор 
за нарушаване на инструкцията. Учещите се например могат 
да си поставят за цел да „надхитрят“ програмиста или не-
волно да нарушат инструкцията, още повече, че колкото е 
по-сложна тя, толкова по-трудно се работи с нея. Нарушени-
ята на инструкцията обаче водят след себе си понижаване на 
умствената активност на учениците“.

Именно поради така изложените аргументи не е изненада, 
че големият интерес на учените, свързан с програмираното 
обучение, е насочен към обучението с машини, и по-конкретно 
с компютри. То обаче дълго време е труднодостъпно и много 
скъпо дори за най-развитите държави. Поради тази причина 
програмираното обучение търпи известен застой и си оста-
ва основно на експериментално ниво в академичните среди. 
Междувременно теорията на бихейвиоризма, на която то ак-
тивно стъпва, започва да бъде силно атакувана и постепен-
но замествана в педагогическите среди от други концепции. 
С това и ентусиазмът на учените започва да намалява. Още 
през 70-те се наблюдава отлив на интерес към програмирано-
то обучение и много изследователи насочват усилията си в 
различна посока.

Един от първите учени, който оставя трайна следа в обу-
чението с помощта на компютър, е Сиймър Пепърт. В стати-
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ята „Jaillissement de l‘esprit. Ordinateurs et apprentissage“ (1981) 
се поставят основите на модерно течение в образованието, 
което е актуално и до днес. Той създава много популярният 
език за програмиране LOGO, който дълги години беше използ-
ван за образователни цели по целия свят. Може би най-крат-
кото и красиво описание за този език, което съм срещал, е 
„вместо да се уча да програмирам, ти ми предлагаш да програ-
мирам, за да науча нещо“ (Сендова 2017). 

Идеите на Пепърт всъщност са много далеч от програми-
раното обучение – той се насочва изцяло към стимулиране на 
творчеството и на изследователския подход при обучаемите. 
Кара ги да учат, като създават и конструират свои собст-
вени проекти, а не да вървят по предварително подготвени 
сценарии. Може да се досетите, че това е и изцяло различен 
психологически и педагогически подход в обучението, в кой-
то ученикът сам изгражда структурата на своите собстве-
ни знания, без те да бъдат доставяни насила от страна на 
учителя. И към ден днешен световната тенденция за масово 
навлизане на блоково програмиране (например чрез технологи-
ята Scratch на MIT) още в ранните класове, която наскоро бе 
въведена в учебните планове от I до VII клас и в България, има 
много сходства с идеите зад LOGO на Пепърт.

Пепърт реално създава една нова и все още модерна към 
днешни дни в психологията теория, наречена конструкциони-
зъм. Неговото твърдение, че общуването с компютър може 
да стане много достъпен и съвсем естествен процес, който е 
сходен с комуникацията между хора, както и че общуването 
с компютър може да бъде внедрено в обучението по всички 
учебни дисциплини, за времето си е било изключително визио-
нерско и новаторско. Хубаво е да се има предвид, че дори нещо 
съвсем просто като компютърната мишка към онзи момент 
е било по-скоро екзотичен продукт – компютрите са се управ-
лявали основно чрез клавиатура. Днешните входно-изходни 
устройства на компютърната техника са значително по-раз-
нообразни и дават многократно по-интересни възможности, 
като дори вече се говори усилено за по-масово навлизане на 
технологии за виртуална реалност в обучението. Тоест Пе-
пърт не просто е изпреварил времето си – ние все още не сме 
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достигнали до мястото, което той е предвидил, че някога ще 
достигнем.

Както вече споменах, през 80-те години на миналия век в 
образователните системи по света вече са навлезли масово 
и са се прилагали разбиранията на конструктивизма на Лев 
Виготски и Жан Пиаже. Тяхната теория е в известна степен 
антагонистична на бихейвиоризма, защото в нея се твърди ос-
новно, че човек активно изгражда самостоятелно своите зна-
ния и умения. Естествено, това включва в себе си и идеите на 
когнитивизма, които казват, че хората не може и не трябва 
да бъдат разглеждани като „програмирани животни“,  те са 
рационални, мислещи и действията им са следствие от техни 
собствени уникални мисловни процеси. За все по-масовото на-
лагане на тези философски течения (процес, който продължа-
ва и до днес) има множество както научнообосновани, така и 
политико-икономически и социални фактори. При всички поло-
жения това беше и продължава да е модерна тенденция в об-
разованието, която засилва своето практическо приложение с 
всяка изминала година.

Така може да се твърди, че през 80-те години на ХХ век, 
точно във времената, в които компютърната техника е 
получавала масово внедряване в училищата по цял свят, би-
хейвиоризмът започнал да „залязва“ и е дори да бъде напълно 
отричан като педагогическа практика. Това от своя страна 
е довело и до явно отричане на програмираното обучение в 
частност. Моята хипотеза е, че една от причините теори-
ята на програмираното обучение да не получи свой „компю-
търен ренесанс“, какъвто се е случил при когнитивизма чрез 
трудовете на Пепърт, е именно опасението на множество 
учени педагози, че подобни компютърни програми биха могли 
да върнат ретроградни практики в обучението като цяло. До 
известна степен съм склонен да се съглася, че подобно твър-
дение е било основателно за своето време, особено за хората 
от Източна Европа, които дълго време са били подвластни 
на „наказателната педагогика“ (например методите за обу-
чение на Антон Макаренко), която се е опитвала да потиска 
индивидуализма и съответно няма как да бъде съвместима 
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със съвременните разбирания за демократични свободи и чо-
вешки права.

Въпреки постепенното отричане на моделите на обуче-
ние, основани на бихейвиоризма, софтуерни продукти, които 
осъзнато или неосъзнато от страна на авторите са се ба-
зирали изцяло или частично на теорията на програмираното 
обучение, са се появявали през годините по цял свят под вся-
какви форми. Един съвсем скорошен пример за подобен соф-
туер, приложен в България, е представен в „Програмираното 
обучение за активизиране на познавателната активност на 
учениците при изучаване на електротехническо чертане в X 
клас“ (Николова 2021). Може да се твърди обаче, че никъде в 
демократичния свят не е прилагана масово цялостна концеп-
ция за приложение на програмирано обучение чрез компютър-
на техника в учебни планове и програми.

Подобни пилотни експерименти са правени в България от 
проф. Иван Ганчев (ще разгледам неговата теория и моя ли-
чен принос към нея подробно в следващата глава) по времето, 
в което са се внедрявали за първи път компютри „Правец“ 
в класните стаи, но те не са получили масово приложение, 
каквото например е имало със  „Система Планиметрия – Ге-
омландия“ (Sendov et. al. 1988, 1997), базирана на идеите на 
LOGO. Бих казал също, че другата съществена причина за лип-
сата на по-масови експерименти с програмирано обучение с 
помощта на компютър е икономическа – създаването на по-
добен софтуер всъщност е доста трудоемък процес за авто-
рите на учебно съдържание. Това впрочем е било отчитано 
още в самото начало, в най-ранните научни трудове от мно-
жество автори.

В крайна сметка стигаме до мястото, където трябва да 
се обсъди дали програмираното обучение трябва да последва 
съдбата на своя първоизточник – бихейвиоризма, и съответно 
заедно с него да бъде отречено като една неуспешна педагогиче-
ска теория. Моят личен отговор ще е нееднозначен – и да, и не. 

От една страна, е абсурдно в днешно време да стъпва-
ме изцяло върху основите на бихейвиоризма и да разглежда-
ме обучаемите едва ли не като предмети, които могат да 
бъдат изцяло подвластни на някакъв вид индоктринация от 
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страна на учителите. Тези теории просто не са съвместими 
със съвременното общество и неслучайно са останали само 
изолирани примери за тяхната употреба, например в държави 
като Северна Корея. От друга страна, самият аз не виждам 
как другият полюс – този на демократичното образование, 
при което се толерира изцяло т.нар. самоинициирано учене,  
би могъл да получи всеобхватно масово приложение. Дали пък 
не е вярно, че както в много други сфери от живота, все пак 
истината е някъде по средата?

Аз лично давам положителен отговор на последния въпрос. 
Да, смятам, че обучението в своята основа трябва да се базира 
на изследователския подход и да се стимулира творчеството 
на обучаемите. Но и не, това не отрича възможността и дори 
понякога необходимостта то да бъде съпътствано от едно 
позитивно възпитателно насърчение чрез допълнителни сти-
мули, които да насочват обучаемия в посока на мислене, която 
би била позитивна не само за неговите собствени вътрешни 
възприятия, но и за тези на обществото около него.

Не само това, но множество автори всъщност подчерта-
ват, че макар и първоизточникът на програмираното обуче-
ние – Скинър, да е бихевиорист, то може да не е и дори не 
трябва да е подвластно на конкретна психологическа теория 
на ученето. Например в „Процесът на обучението. Дидакти-
ка“ се казва следното: „Програмирането може да се осъщест-
вява и въз основа на теорията за поетапното формиране на 
умствените действия, асоциативната теория за формиране-
то на ума и теорията за формирането на общи методи на 
мисленето въз основа на алгоритмизацията на обучението. 
Някои автори виждат теоретичната основа на програмира-
ното обучение в гещалт психологията или в кибернетиката“.

Казано по друг начин, програмираното обучение е просто 
едно средство – то може да бъде използвано както по нега-
тивен начин за индоктринация, така и по позитивен начин 
за социализация. То наистина се базира на принципите на S-R 
модела, но това по никакъв начин не означава, че чрез него 
непременно ще бъдат повсеместно внедрявани някакви нега-
тивни практики в образователните системи. Ето затова аз 
винаги съм бил лобист теорията му да не се отрича и забравя, 
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а напротив – да се изучава и да се използва от педагозите, 
но не като основно, а като помощно средство в процеса на 
обучение. 

Освен това не бих могъл да се съглася с някои радикални 
виждания, че образованието трябва да има само подкрепяща, 
а не възпитателна роля. Всяко индивидуално личностно ка-
чество на човек е безценно и добро дотогава, докато не за-
почне да пречи на спазването на основните норми и форми 
на поведение на обществото, в които той ще живее. Какво 
правим в случаите, в които личните качества на обучаемия 
пречат на неговата адекватна социализация?

Извън философските разсъждения смятам, че прагматич-
но софтуерни продукти, базирани изцяло или частично на 
програмираното обучение, имат своето място като допъл-
ващи материали в процеса на самоподготовка и биха били 
прекрасна добавка към учебници и електронни ресурси. Те 
биха могли да бъдат предхождащи и съпътстващи примери 
към основните творчески проекти за учениците. Реализи-
рано чрез компютърни програми, програмираното обучение 
може да бъде добър пример за учениците за това как е пра-
вилно да се решават типови задачи, което от своя страна 
да послужи за основа за надграждане чрез лично творчество. 

Компютърните програми за програмирано обучение, за 
разлика от традиционното статично учебно съдържание 
(пасивния хартиен или електронен учебник), са диалогични 
(интерактивни), което е силна предпоставка за значително 
по-качествено усвояване на учебния материал. Именно зато-
ва съм привърженик на идеята този вид софтуер да се използ-
ва по-често при разработката на електронни учебници. 

В никакъв случай не мога и няма да придавам излишна важ-
ност и бомбастични цели пред програмите, както е правено 
нерядко в миналото – ясно е, че колкото и да напредне евен-
туално този вид софтуер, той не може да замести учителя 
и винаги ще бъде само и единствено помощно средство. При 
това, както отбелязват немалко автори, програмите биха 
имали по-адекватно приложение при затвърждаването и оцен-
ката на знания, а не толкова при възприемането на нов уче-
бен материал, каквото е било първоначалното очакване към 
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тях. Смятам, че основната цел на програмираното обучение 
днес би била да направи учебното съдържание на електронни-
те учебници по-интерактивно, да засили индивидуализацията 
в класно-урочната система и не на последно място: просто да 
разнообрази учебните часове. Неговата употреба не трябва 
да бъде масова и всеобхватна, а напротив – внимателно до-
зирана и добре апробирана. Подобно виждане е имал и са мият 
Скинър в по-късните си трудове. В „Programmed instruction 
revisited“ (1986) той споделя, че използването на програмира-
но обучение като помощно средство може да се стигне до об-
лекчаване на работата на учителите и така да им се даде по-
вече време за вършене на тяхната най-съществена работа – 
като ментори и съветници за своите ученици. 

Още повече – програмираното обучение въобще не е из-
чезнало, а напротив. Ако в днес човек започне да разглежда и 
анализира технологичните характеристики зад множество-
то от курсове за самообучение, които са налични в интер-
нет пространството, несъмнено ще успее да види немалко 
сходства и да намира аналогии с идеите зад програмираното 
обучение – например в тестовете за самопроверка в края на 
поредиците от уроци. А ако се влезе в класна стая при при-
съствено обучение в някое училище, особено при по-малките 
ученици от основните училища, ще се види веднага, че основ-
ната техника на програмираното обучение – постоянното 
задаване на въпроси с цел поддържане на вниманието и взима-
нето на обратна връзка – е всъщност масово използвана от 
страна на учителите. На много места дори е основен метод 
за преподаване! Тоест програмираното обучение въобще не е 
изчезнало – то се използва често, но не се назовава и афишира 
пряко като такова, защото това би извикало неговата исто-
рически наложена негативна конотация.
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Диалогово-обучаващи програми1 

Диалогово-обучаващите програми са разширен модел на 
програмирано обучение, създаден в България от проф. Иван 
Ганчев през далечната 1984 г. Главната им цел е да се осигури 
по-добра имитация на индивидуална работа на добър препо-
давател с обучаем. В основата на софтуерните продукти се 
залагат постижения на педагогиката и методиката на обуче-
ние без компютри. Централно място между тези постижения 
заемат дидактическите принципи и особено принципите за 
индивидуален подход и активност. Другата ръководна идея 
е разбирането, че в процеса на обучението обучаемият реша-
ва задачи не просто, за да бъдат решени, а за да се учи как 
да ги решава самостоятелно или с помощ. При разработката 
на такива софтуерни продукти се поставя за цел спазването 
на основните учебни дейности от традиционните уроци, в 
частност и тези по математика (Ганчев 1999).

Основни принципи на дейс твие

Основна идея, която заляга в теорията на диалогово-обуча-
ващите програми, е, че когато решаването на задачи се явява 
цел, а не помощно средство в обучението, компютърът тряб-
ва да е активен помощник на обучаемия, а не просто „решавач 
на задачи“ (Ганчев и др. 1987а). Затова в диалогово-обучава-
щите програми се предвижда на всяка стъпка от решаването 
на дадена задача, обучаемият да има възможност да използва 
помощ – тогава, когато не е сигурен в своите знания. Компю-
търът от своя страна трябва да прави анализ на подадените 
отговори и да дава специфична помощ при конкретни грешки, 
което е типично за адаптивните системи за обучение.

Както при програмираното обучение, в диалогово-обу-
чаващите програми задачата се „раздробява“ на подзадачи 

1 Настоящата глава включва леко редактирана и разширена извадка 
на текстове от моята докторска дисертация „Организационен мо-
дел за приложение на интерактивни методи в обучението по линей-
на алгебра“ (Петров 2014).
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до такава степен, че всяка от тях да може да бъде решена 
с един-единствен конкретен отговор. За разлика от класи-
ческото програмирано обучение, където структурата е ли-
нейна, в теорията на Иван Ганчев подзадачите се нареждат 
като върхове на граф от тип „дърво“, където коренът на дър-
вото е началото на задачата (първа подзадача), а „листата“ 
са подзадачи, имащи смисъл на „последни“ на задачата (т.е. 
решението им води до крайното решение). Ребрата на гра-
фа представляват преходи от една подзадача към друга, като 
поредицата от ребра, свързващи началото на дървото с ня-
кое от неговите листа, се нарича път за решение на задачата 
(еквивалентно на „път за учене“). Това показва, че диалого-
во-обучаващите програми са модел за програмирано обучение, 
в което различните обучаеми вървят по свой индивидуален 
път, определян от техните отговори.

По всяко време на екрана на обучаемия се поднася инфор-
мация в т.нар. кадри. Всяка една от подзадачите в дадена за-
дача от диалогово-обучаващата програма се състои от чети-
ри основни компонента:
• Текст на подзадачата – дефиниция на подзадачата, която 

се визуализира в кадър с текст и/или мултимедия.
• Дидактически блок – кадър, в който обучаемият е поста-

вен в позиция да вземе основно решение: да даде отговор 
на подзадачата или да използва помощ.

• Логически блок – компютърна обработка на подаден от 
обучаемия отговор: включва оценка за вярност или невяр-
ност на отговора, както и проверка за предвидена или не-
предвидена грешка (в случай че отговорът е бил грешен).

• Сценарий – включва пренасочване на обучаемия към допъл-
нителни помощни кадри, съдържащи един от следните 
компоненти: информация при поискана помощ, при пода-
ден верен отговор, при подаден непредвиден грешен от-
говор, информация с помощ при подаден предвиден грешен 
отговор.
Помощите на подзадачите в диалогово-обучаващите прог-

рами се подреждат в линейна структура (последователно 
една след друга), като обучаемият ги извиква само при лична 
нужда. След прочитането на кадър с дадена помощ се преми-
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нава обратно към кадъра с дидактическия блок. При използва-
не на всички предвидени помощи за дадена подзадача е прието 
да се преминава към кадър, в който се дава готово решение 
на подзадачата и възможност на обучаемия да премине към 
следваща подзадача.

Достигането до верен отговор или изчерпването на всич-
ки налични помощи води до преминаване към следваща подза-
дача чрез преминаване към следващ връх по ребро от графа. 
Верните отговори за една подзадача може да са повече от 
един, като всеки различен отговор пренася обучаемия по раз-
лично ребро. Именно по този начин се получава „разклоняване-
то“, даващо възможност за различни пътища на учене.

При подаване на грешен отговор, от логическия блок се 
прави проверка за съвпадение с „предвиден грешен отговор“. 
Ако има съвпадение, обучаемият се пренасочва към допълни-
телен (специфичен) кадър с конкретна помощ за грешката, 
която е допуснал. Тези помощи се задават предварително от 
автора на учебното съдържание за диалогово-обучаващата 
програма. Във всяка програма може да се пази статистика за 
подадените грешни отговори, които обучаемите са давали по 
време на работата с нея. Тази статистическа информация се 
използва впоследствие за дообогатяване на програмата чрез 
добавяне на нови предвидени грешни отговори със съответ-
на специфична помощ. Затова се приема, че разработката на 
една добра диалогово-обучаваща програма е непрекъснат про-
цес на усъвършенстване, а не еднократно действие.

Независимо дали една диалогово-обучаваща програма ще 
бъде използвана с цел обучение, или с цел оценяване (изпит), 
практически важно е да се пази изчерпателна статистическа 
информация за всяко едно действие на обучаемите. В дадена 
подзадача има възможност да се използва един от три различ-
ни типа въпроси, които съответно изискват и различен тип 
отговор от обучаемия. Те са следните:
• Въпроси от закрит тип, изискващи затворен отговор – на 

обучаемия се подават няколко възможни отговора (пред-
варително зададени в системата), от които той трябва 
да избере верния. В този случай всички възможни греш-
ни отговори са предвидени. Възможните верни отговори 
може да бъдат повече от един, като всеки от тях води 



33

по различен път на учене. В теорията е предвидена и въз-
можност за такива задачи с множествен избор, където 
обу чаемият може да избира комбинация от различни пре-
доставени възможности за отговор, като всяка комбина-
ция ги пренася по отделен път на учене.

• Въпроси от закрит тип, изискващи отворен отговор – от 
гледна точка на разработчика, това е същото като пре-
дишното, но от потребителска гледна точка възможните 
верни и грешни отговори не се извеждат в кадъра, а обу-
чаемият трябва сам да въведе отговора си в обикновено 
текстово поле или специална форма. Въведените в систе-
мата възможни грешни отговори се наричат предвидени, 
а въвеждането от страна на обучаемия на какъвто и да е 
друг отговор (който не е „верен“) се нарича непредвидена 
грешка. Възможните верни отговори отново могат да бъ-
дат повече от един, като всеки от тях води до различен 
„път на учене“.

• Въпроси от отворен тип, изискващи свободен отговор – 
обикновено имат приложение само в режим на оценяване. 
Изпитваният сам конструира отговора си чрез въвеждане 
на текст, без да е даден предварително шаблон, по който 
да работи. Този тип въпроси не предоставя възможност 
за употреба на логически блок, т.е. при тях компютърът 
не извършва проверка за вярност. Резултатите от таки-
ва задачи се записват в база от данни, а преподавател ги 
проверява и дава оценка за тях впоследствие. За да не се 
спира работата на обучаемия, докато тази оценка бъде 
направена, той бива прехвърлен напред към нова подзада-
ча автоматично след попълването на отговора си. Дру-
га възможна област за приложение на такива подзадачи е 
даване на лично мнение от страна на ученика, например, 
ако подзадачата се явява като част от анкета, която е 
вмъкната вътре в учебното съдържание.
Класификацията за типове въпроси се припокрива с дадена-

та в „Методология и методи на педагогическите изследвания“ 
(Бижков и др. 2007), като разлика има в терминологията за 
типовете отговор. Във „Възможности за управление на учеб-
ния процес в система за e-обучение Moodle“ (Тупаров и др. 2008) 
е дадено изчерпателно обобщение на вариантите за въпроси, 
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както и техните характеристики. Теорията на диалогово-обу-
чаващите програми припокрива голяма част от казаното там.

 История на диалогово-обучаващите програми (1984–2008)

Фиг. 1. Дидактическа блок схема на ДОП

България може да се похвали с това, че е един от пионерите 
в сферата на програмираното обучение с компютър. Още през 
1984 г. проф. Иван Ганчев създава логическа схема за диалого-
во-обучаващи програми. На базата на тази схема е започнало 
разработването на приложен обучаващ софтуер на програмния 
език Basic за 8-битови компютри. През 1986–1987 г. проф. Иван 
Ганчев създава дидактическа блок схема с допълнителен еле-
мент – диагностика на грешка (фиг. 1), а голяма част от теори-
ята е представена „Диалогови обучаващи програми – същност, 
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ръководни идеи, принципи и етапи на разработването им“ 
(Ганчев и др. 1987а), „Персоналният компютър като средство 
за повишаване ефективността на обучението по математика 
в средното училище“ (Ганчев и др. 1987б), „Обучението с ком-
пютри – необходимост възможности и състояние“ (Кучинов и 
др. 1986) и „Обучението с компютри – проблеми, тенденции и 
перспективи“ (Кучинов и др. 1987).

От 1990 г. в избираеми курсове на проф. Ганчев в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ започват се разработ-
ват диалогово-обучаващи програми. До 1999 г. диалогово-обу-
чаващите програми са били реализирани като самостоятелен 
приложен обучаващ софтуер, като за всеки един от тях се е 
пишел нов код. Тогава ас. Ридван Исуфов разработва вариант 
за въвеждане на съдържанието и връзките между кадрите на 
приложния софтуерен продукт, който става и част от не-
говата дипломна работа „Компютърни диалогово-обучаващи 
програми“ Microsoft PowerPoint (Исуфов 1999). По-късно във 
„Форматиране на клетка в електронна таблица“ (Исуфов, 
2003) и „Един начин за рационално използване на компютър 
в обучението по математика“ (Исуфов 2004) се предлага нов 
вариант на граф схемата на проф. Ганчев, наречен логико-ди-
дактическа блок схема.

В периода 2003–2008 г. в студентския курс се използва 
PowerPoint, но се оказва, че практическото приложение на 
такива диалогово-обучаващи програми остава силно ограни-
чено, понеже средата тогава не предполага лесна възможност 
за блокиране на нерегламентирано „прескачане между кадри“, 
т.е. трудно е да бъдат предотвратени „измами“ от страна 
на обучаемите (преминаване от един връх в графа в друг, без 
да са извършени нужните дейности). Това подтикна самия 
мен, като студент в тази магистърска програма, да напиша 
дипломна работа, с която да разработя софтуер за създаване 
на диалогово-обучаващи програми.

Развитие в периода 2008–2014

Дипломният ми ръководител беше проф. Ганчев, а актив-
но ме подпомагаше ас. Исуфов. Тезата ми тогава беше, че ма-
кар и опростено, писането на диалогово-обучаващи програми в 
PowerPoint все още изисква познания за програмиране на Visual 
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Basic for applications, което се явява затруднение за препода-
ватели, които нямат добра подготовка по информатика и 
информационни технологии. Това ме мотивира да разработя 
„Среда за разработване на диалогово-обучаващ софтуер“ през 
2008 г., която впоследствие стана основа за дипломната ми 
работа, защитена с отличие (Петров 2008). Софтуерният 
продукт беше уеббазиран, написан на език за програмиране PHP 
и използващ база от данни MySQL. Той позволяваше на препо-
даватели да разработват диалогово-обучаващи програми, без 
да имат специализирани познания по програмиране и без да има 
нужда от инсталиране на допълнителен софтуер на техните 
работни компютри. Софтуерът беше прототип и не успяваше 
да опише напълно всички възможности на теорията на проф. 
Ганчев, а по-скоро работеше по класическия вариант на линей-
на структура, подобна на тази на Скинър и най-вече сходна с 
тази на Краудер. Вторият проблем беше, че самият аз бях все 
още начинаещ програмист и не може да се каже, че кодът беше 
написан професионално. Това бе и причината този софтуер да 
не получи по-нататъшно практическо приложение. По това 
време се ориентирах професионално в друга посока и съответ-
но софтуерната разработка остана на ниво дипломна работа.

След завършване на дипломната ми работа съвместно с ас. 
Исуфов направихме подобрена версия на логико-дидактическа-
та блок схема, която беше с повишена адаптивност. Именно 
там по мое предложение за първи път включихме понятията 
„предвидена грешка“ и „непредвидена грешка“ и публикувахме 
резултатите в статията „Standardization of the Development 
of Educational Dialogue Computer Programs“ (Petrov et al., 2009). 
Тази логико-дидактическа блок схема е представена на фиг. 2.

През 2009 г. студентът Александър Попов в магистърска 
степен на обучение в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ разработи аналогичен софтуерен продукт, но на-
писан на програмния език Java и не уеббазиран (стартира се 
чрез изпълнение на файл на всеки отделен персонален компю-
тър). Двете среди са представени в в „Standardization of the 
Development of Educational Dialogue Computer Programs“ (Petrov 
et al. 2009). Други мои приноси в развитието на теорията на 
диалогово-обучаващите програми дойдоха с „Интернет бази-
рана среда за разработка на диалогово-обучаващи програми по 
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математика“ (Петров и др. 2009), когато за първи път съв-
местно с ас. Исуфов представихме опростена схема за авто-
матично оценяване.

ЛЕГЕНДА

 – дидактически блок

 – логически блок

 – сценарий

 – сценарии (помощ, правилно и грешка)

 – действия

  – дейности

n – брой на дейностите, i – дейности i = 1... n
D

i
 – дидактически процес (помощ, отговор)
Помощ – предоставяне на възможност за помощ
Отговор – предоставяне на възможност за въвеждане на отговор

L
i
 – логически процес (верен или грешен отговор)

j, k , m – брой на сценариите в дейността.
Сценарии за дейността:

П
ij
 – помощ

Пр
ij
 – правилно

ПГ
iк
 – предвидима грешка
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НГ
im

 – непредвидима грешка

 – преход към сценарий
 – преход към дидактическия блок
 – вход и изход от дейностите.

Фиг. 2. Логико-дидактическа блок схема на ДОП

ЛЕГЕНДА
 – дидактически блок

 – логически блок

 – сценарий

 – сценарии (помощ, правилно, грешка и оценка)

 – действия

  – дейности
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n – брой на дейностите, i – дейности i = 1... n
D

i
 – дидактически процес (помощ, отговор)
Помощ – предоставяне възможност за помощ
Отговор – предоставяне възможност за въвеждане на отговор

L
i
 – логически процес (верен или грешен отговор)

k , m – брой на сценариите в дейността
i – индекс за поредната дейност от задачата
j – индекс за поредната използвана помощ.
Сценарии за дейността:

П
ij
 – помощ

Пр
ij
 – правилно

ПГ
iк
 – предвидима грешка

НГ
im

 – непредвидима грешка

 – преход към сценарий

 – преход към дидактическия блок

 – вход и изход от дейностите.
a

ij
 – коефициент (брой точки) за поредна използвана помощ

b
im

 – коефициент за конкретна предвидена грешка
b

im+1
 – коефициент за непредвидена грешка

c
i
 – положителен коефициент за дадена подзадача

Фиг. 3. Логико-дидактическа блок схема на ДОП с елементи на 

оценяване

Оценяването основно би могло да  се използва за целите на 
постигане на принципа на преоценка и усъвършенстване на 
програмата, но също така позволява диалогово-обучаващи-
те програми да бъдат използвани не само за обучение, но и за 
изпитване. В „Standardization of the Development of Educational 
Dialogue Computer Programs“ доразвихме идеята за автоматич-
но оценяване и предложихме нова логико-дидактическа блок 
схема с елементи на оценяване, която е представена на фиг. 3.

Според създадената формула за оценяване, крайната оцен-
ка на даден ученик за конкретна задача се дава като:

P = 

p
i
 = c

i
 – w

i

h
i
 =  
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 w
i
 =  b

iq
r

iq 
,

където:

P – общ брой натрупани точки по време на решението на за-
дачата

n – брой на подзадачите
p

i
 – брой точки натрупани за конкретната подзадача i

 Ако p
i 
< 0, то се приравнява на 0.

c
i
 – положителен коефициент (точки) за успешно завършена 
подзадача i

h
i
 – сума от натрупани негативни коефициенти от използва-
ни помощи за подзадача i

w
i
 – сума от натрупани коефициенти от грешки за дадена 
подзадача

a
ij
 – коефициент (брой точки) за поредна използвана помощ в 
подзадача i

b
iq
 – коефициент за конкретна предвидена грешка

b
im+1

 – коефициент за непредвидена грешка
r

iq
 – цяло число, което показва колко пъти е направена кон-
кретна грешка

q – индекс на поредна предвидена или непредвидена грешка
k

i
 – брой на използваните поредни помощи в дадена подзадача

m – брой на налични предвидени грешни отговори за дадена 
подзадача.

За всяка подзадача важи зависимост, според която, ако уче-
никът използва всички налични помощи в дадено действие, то 
той ще получи точно 0 точки за него, т.е.:

c
i
 =  ,

където l
i
 е общият брой помощи за i-та подзадача.

Накрая, ако Q e максималният възможен брой точки от 
всички подзадачи от задачата, т.е.:

 Q =  c
i 
,
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то крайната оценка О се получава като цяло число в интерва-
ла [2, 6] по следната формула:

0 = 2 +  .

Критерият на оценяване зависи изключително много от 
коефициентите за грешка biq, които се контролират от пре-
подавателя, съставящ задачата. Те имат смисъл на тежест 
на грешката, т.е. авторът на учебното съдържание оценява 
коя предвидена грешка е тежка и трябва да се отнемат пове-
че точки и коя е по-маловажна и за която съответно той не 
би трябвало да отнема много точки. Преподавателят също 
така контролира тежестта на подзадачите, т.е. коефициен-
тите ci за това коя подзадача колко точки дава.

В „First Steps in Constructing a Theory of Educational Dialogue 
Computer Programs“ (Isufov et al. 2009) представихме система-
тизирана информация относно теорията на диалогово-обуча-
ващите програми. Дадохме практически примери и насоки към 
разработчиците на обучителен софтуер и систематизирахме 
всичкият натрупан до онзи момент опит.

Усъвършенстване на теорията за автоматично оценява-

не при диалогово-обучаващи програми (2014 г.)

Моделът на автоматично оценяване в диалогово-обучава-
щи програми, който публикувахме с ас. Исуфов, беше прекалено 
обобщен и вероятно би бил труден за употреба в практическа 
ситуация. Затова по време на писане на докторската си ди-
сертация, където бях използвал диалогово-обучаващи програми 
като помощно средство за обучение на студенти по предме-
та „Линейна алгебра“, счетох за важно теоретичният модел 
да бъде разширен, като стане по-адаптируем и съответно да 
може да се прилага в опростен вид за специфични цели. Това 
можеше да бъде постигнато, като се наложат допълнителни 
ограничения (филтри) по време на конструирането на диалого-
во-обучаващата програма, така че тя да спазва предварител-
но дефинирани критерии. Слагането на такива филтри прави 
така, че разработчикът на учебния материал не би могъл да 
допусне грешки, които да нарушат принципите на обективно-



42

то оценяване на модела, който той следва. Обратно, премах-
ването на такива филтри би довело до по-голяма свобода за 
разработчика, а това е нещо, което би било приветствано от 
по-опитните автори на учебно съдържание, които биха же-
лали да имат по-голяма гъвкавост или например имат нужда 
да експериментират. Докладвах за първи път идеята за тези 
режими на оценяване през 2013 г. на семинар във връзка с на-
учноизследователски проект „Иновативни методи за оцен-
ка на компетенции в среди за електронно обучение“, № ДФ-
НИ-И01/10 на национален конкурс „Финансиране на научни и 
научноприложни изследвания в приоритетните области“ към 
фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образование-
то и науката, 2012 г.

С цел по-ясна демонстрация нека бъде разгледан примерен 
граф, показващ три възможни пътища на учене, представен 
на фиг. 4. Първият връх в графа (от ляво надясно) представля-
ва „входната точка“ на задачата. Върховете в крайнодясно 
са „края на задачата“. Всеки един връх сам по себе си е задача 
компонента (подзадача) в диалогово-обучаващата програма. 
Всяка една такава подзадача i съдържа в себе си коефициенти-
те за оценяване, а именно:
• ai,j – коефициент (брой точки) за поредна използвана по-

мощ;
• bi,m – коефициент за конкретна предвидена грешка;
• bi,m+1 – коефициент за непредвидена грешка;
• ci – положителен коефициент за дадена подзадача.

Фиг. 4. Примерен граф, показващ различни пътища на учене
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От графиката от фиг. 4 се вижда, че е съвсем възможно 
по един път за учене да се преминат повече подзадачи спрямо 
друг. От най-съществено значение за общата структура на 
целия граф са коефициентите c

i
 – те дефинират максималния 

брой точки, които могат да се получат на дадена подзадача, 
съответно влияят на максималния сбор точки, които могат 
да се получат, преминавайки по даден път за учене. Предложе-
ните филтри, наричани по-долу режими на работа, ще оказ-
ват влияние именно върху коефициента c

i
 на подзадачите. 

Останалите коефициенти – тъй или иначе, са зависими от c
i
, 

затова правилата индиректно им влияят.

Режим 0. Обучителен режим без оценяване
В обучителния режим коефициентите не се използват за 

формиране на оценка и такава не се дава на обучаемия след пре-
минаването по даден път в графа. Още повече, тези коефициен-
ти може въобще да не бъдат въвеждани. Режимът е възможно 
най-опростен. Казано по друг начин, в него няма оценяване.

Режим 1. Свободно нанасяне на коефициенти
При свободното нанасяне на коефициенти разработчикът 

на диалогово-обучаващата програма има пълна свобода за опре-
деляне на коефициентите c

i
. Така той би могъл да дава по-голя-

ма тежест на дадена подзадача спрямо други, както и дори да 
различен общ сбор от точки при преминаване по различните 
пътища на учене. Един примерен сценарий е демонстриран на 
фиг. 5. В него, във върховете на графа, са отбелязани с c  мак-
симален брой точки за подзадачата, а s

1
 и s

2
 са точките, които 

са събрали съответно обучаем 1 и обучаем 2 за тази подзадача, 
след като са преминали по своя път в графа успешно.

Първо трябва да се отбележи, че различните пътища но-
сят различен възможен максимален брой точки. Пътят, по 
който е преминал s

1
 в графа, носи максимално 55 точки, а пъ-

тят на s
2
 – 60. Трябва да се отбележи и обстоятелството, 

че един път носи по-малко точки от друг, което съвсем НЕ 
означава, че крайната оценка по този път ще бъде по-ниска. 
Оценките по различните пътища в този режим са независими 
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една от друга, защото крайната оценка на всеки студент се 
получава чрез нормиране по формулата:

 0 = 2 + ,

където P е броят точки, които студентът е получил по своя 
път, а Q e максималният брой точки, които той може да по-
лучи по него.

Фиг. 5. Примерен граф за режим на оценяване 1

От примера на фиг. 5 студент s
1
 би получил закръглена 

оценка „много добър“ (4,90), получавайки общо 40 точки, а 
студент s

2
 би получил закръглена оценка отново „много до-

бър“ (4,90), но с общо получени 43 точки. Причината за това 
„разминаване“ е именно, че по пътя на s1 максималният възмо-
жен сбор от точки е по-малък от пътя на s2.

Ако оценките се ползват не само за статистическа инфор-
мация, но и за реално оценяване на постиженията, получаване-
то на едни и същи оценки при различен брой точки не би било 
прието добре от обучаемите. Възможната по-ниска оценка 
при събрани повече точки дори би довело до евентуален кон-
фликт. Даването на обяснения, че цената на точките по раз-
личните пътища на учене е различна, едва ли би се приело като 
разумен аргумент от обучаем, който спори за своята оценка. 
Поради тази причина примери като този, показан на фиг. 5, би 
трябвало да се считат за лоши за педагогическата практика 
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при оценяването. Ако обаче точките останат скрита инфор-
мация, която е само за вътрешна употреба от преподавателя, 
а обучаемите виждат само и единствено своите крайни оцен-
ки или не ги получават въобще, тогава този режим би могъл 
свободно да се използва и в практиката.

Режим 2. Фиксиран максимален общ брой точки по всички 
различни пътища на учене

Най-лесното разрешаване на посочения в режим 1 проблем 
би било да се постави ограничение (филтър), с което система-
та за разработка на диалогово-обучаващи програми да гаран-
тира, че всички пътища от началото до края на задачата са 
равностойни, т.е. дават еднакъв максимален общ брой точки. 
По време на конструирането на задачата (добавянето на раз-
лични подзадачи една по една по различните пътища за учене) 
едва ли би било възможно програмата да предвиди бъдещите 
действия на разработчика. Затова този филтър трябва да се 
изпълнява по време на финализацията на задачата, т.е. тога-
ва, когато разработчикът реши да я съхрани и пусне в прак-
тическа употреба.

Най-елементарният вариант би бил програмата да из-
числи общия брой точки по всеки възможен път от начало 
на графа до неговия край и ако съществуват разлики, да бъде 
изведено съобщение, че са необходими корекции. Една по-инте-
лигентна система би направила евентуален анализ и би дала 
насоки за възможни корекции, както е на фиг. 6.

Фиг. 6. Предложение за промяна в режим на оценяване 2
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Разбира се, толкова конкретна промяна, каквато е предло-
жена в примера, не би била възможна при един по-дълъг граф с 
множество разклонения. В по-сложни сценарии програмата би 
следвало да маркира „области“ (поредица от няколко подзада-
чи) като „проблемни“. В крайна сметка спазването на режим 
2 гарантира, че общият сбор точки по различните пътища 
ще бъде един и същ, съответно точките ще имат еднаква 
цена, независимо от пътя, по който са получени. Трябва да 
се отбележи, че корекциите на коефициентите c

i
 неизбежно 

водят със себе си и нужда от корекция на коефициентите a
i
 

(помощи) и b
i
 (грешни отговори). Би било удачно тяхната ко-

рекция да е възможна и като автоматична (процентно всички 
тези коефициенти да се променят с толкова, с колкото се е 
променил коефициент c

i
).

Режим 3. Разделяне на задачата на области, съдържащи 
групи от подзадачи

В този режим разработчикът на диалогово-обучаващата 
програма задава предварително шаблон от абстрактни об-
ласти, които впоследствие трябва да спазва. Например, ако 
разработчикът работи по таксономията на Блум, той може 
да определи първоначално пет области като „Знание“, „Раз-
биране“, „Прилагане“, „Анализ“ и „Синтез“, а за всяка от тях 
да определи собствена тежест (максимален брой точки, кой-
то може да бъде събран в дадената област). Така например, 
ако разработчикът е сметнал, че областите трябва са рав-
ностойни и да носят по една единица към оценката, той би 
могъл да раздели задачата на 4 части и да каже, че всяка една 
от тях носи по 25 точки, т.е. общо 100 за цялата задача. 

Оттук нататък задача на компютърния софтуер е да сле-
ди дали наистина всяка една област и всички пътища, които 
се съдържат в нея, ще покриват предварително зададените 
изисквания. Начинът за оценка на всяка област по същество 
ще използва същата евристика, която е използвана в режим 2.

В този режим сборът от точките за всяка подобласт не 
е фиксиран. Това означава, че е възможно да бъде давана по-го-
ляма тежест на дадена група знания спрямо друга. Например, 
ако разработчикът работи по таксономия на Блум, той първо 
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би дал серия от задачи, с които се оценява етапът на зна-
ние от страна на обучаемия, и да цели с нея даване на оценка 
„среден“ (3), т.е. една единица към оценката или например 25 
от 100 точки. След това той може да даде на разбиране и 
прилагане по-малко точки, например общо 25 точки (една еди-
ница към оценката) от двете, а областите анализ и синтез 
да дават отново по 25 точки всяка (съответно целейки да се 
получат оценки „много добър“ (5) – при умения за правене на 
анализ, и „отличен“ (6) – при умения за правене на синтез). 
Един схематичен пример с разделяне на задача на 4 области е 
даден на фиг. 7.

Фиг. 7. Разделяне на задача на области от подзадачи

Трябва да се отбележи, че „тежестите“ на различните 
подзадачи вътре в съответните области може да са различ-
ни. Също така е възможно в една област да има много повече 
подзадачи, в сравнение с друга.

Режим 4 (обучителен). Задължително събиране на мини-
мално количество точки от област и пропускане на задачи 
от област

Когато се прилага дадена таксономия, е редно да се има 
предвид, че е прието нивата „да се взимат“ последователно. 
Например не би било нормално един обучаем да получи 0 точ-
ки на етап разбиране и да бъде отличен на етапи анализ и 
синтез по таксономията на Блум. Едва ли е възможно някой 
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човек да може да анализира и синтезира знания, ако той не ги 
разбира. Що се отнася до оценяването, подобни аномалии са 
възможни в предложените досега режими. Обикновено нали-
чието на подобна аномалия би трябвало да бъде отчетено от 
софтуерния продукт и то да бъде изведено като съобщение за 
евентуален проблем към преподавателя – например възможно 
преписване. В процеса на обучение обаче, където целите на 
диалогово-обучаващата програма са съвсем други, би следвало 
да се реализира съвсем различен подход, а именно:
• Ако даден обучаем е показал, че няма необходимите зна-

ния, за да „премине напред“ (към друга област, т.е. следва-
що ниво в обучението), да му бъдат предоставени допъл-
нителни подзадачи от текущата му област, за да може да 
навакса пропуснатите знания. Това предполага наличие на 
допълнителни подзадачи в база от данни, които да могат 
да бъдат добавяни динамично (и адаптирани!) в пътя/про-
цеса на учене на обучаемия. За да може да бъде реализирана 
подобна функционалност, трябва да се добави допълните-
лен идентификатор за всяка задача компонента, който да 
указва към коя област от процеса на обучение тя принад-
лежи. Също така е нужно да се добави списък от знания, 
които тази задача компонента проверява. Така, ако сис-
темата за управление на диалогово-обучаващи програми 
отбележи на обучаемия, че има пропуски в точно опреде-
лени знания, тогава той би могъл да подбере подходящи 
допълнителни подзадачи от базата от данни така, че да 
позволи на обучаемия да навакса пропуснатото. Разбира 
се, този процес не може да продължава до безкрайност – 
при устойчиво показване на пропуски би следвало обуча-
емият да бъде насочен към консултация с преподавател. 
Примерен сценарий е показан на фиг. 8. В него обучаем s

2
 

e изпитал затруднение при преминаването от област 2 
към област 3 и съответно програмата е добавила (само за 
него) допълнителна самостоятелна задача.
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Фиг. 8. Допълнителна задача за покриване на минимум от знания

• Когато са предвидени множество задачи от дадена област, 
а студентът покаже, че може да решава задачите отлич-
но (решил е няколко задачи последователно, събирайки 
максимален брой точки за тях), то е удачно този обучаем 
да бъде препратен към обобщаваща за тази област подза-
дача (например с повишена трудност), след успешното ре-
шение на която да премине директно към следващата. По 
този начин няма да бъде загубено време на този студент с 
дейности, които за него биха били тривиални и лесни. Ако 
обаче обучаемият не успее да се справи с обобщаващата 
задача успешно, то би следвало да бъде препратен обрат-
но към основния набор от задачи. Едно примерно изпъл-
нение с трима обучаеми е показано на фиг. 9. При тях s

1
 e 

показал отличен успех, справил се е с първите подзадачи 
и с обобщаващата подзадача и е преминал напред, s

2
 се е 

справил с първите подзадачи отлично, но се е провалил на 
обобщаващата подзадача, заради което е върнат назад, а 
s

3 е преминал през подзадачите по стандартен начин, т.е. 
с минимални грешки. За удобство над всяка стрелка е ука-
зан обучаемият, който се движи по нея. Преходите с пунк-
тир указват „нестандартен“ преход, т.е. такъв, който е 
станал чрез пропускане на възли от графа.



50

Фиг. 9. Пропускане на подзадачи от по-добре подготвени обучаеми

Допълнителната трудност за разработчиците в този ре-
жим се явява нуждата от изготвяне на допълнителни подза-
дачи, както и въпросната обобщаваща за областта подзадача. 
Иначе действията по нестандартните преходи би следвало 
да се поемат автоматично от софтуера.

Режим 4 (при оценяване). Спиране на процеса на оценява-
не при непокриване на минималните точки за дадена поредна 
област

В този режим, ако някой от обучаемите не покрие мини-
малния сбор точки за дадена област, неговият път се прекъс-
ва и той директно бива препратен към края на подзадачата, 
където се изчислява неговата оценка. Въпросният режим би 
бил подходящ при спазване на таксономия, като подзадачите 
са подредени по тип и трудност (от задачи компоненти към 
обобщени задачи), а невъзможността да се преодолее даден 
етап в оценяването би предполагала невъзможност за спра-
вяне с всички следващи етапи. По този начин се преодоляват 
аномалиите, в които според таксономията на Блум даден 
обучаем има слаб (2) при разбиране и прилагане, но има висо-
ка оценка при анализ и синтез. За такива случаи обикновено 
се смята, че са плод на преписване (измама). Този режим би 
предотвратил теоретичната възможност за достигане до 
подобни парадокси. Естествено, редно е да се отбележи, че 
факторът преписване все още не е премахнат.
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Стриктен (лесен) режим (при оценяване). Поставяне на 
строги норми в точкуването на подзадачи

Възможно е въвеждането на стриктен режим, в който за-
дачите се съставят по предварително определен шаблон за 
оценки. В такъв режим може да се смята, че всяка подзадача 
трябва да дава точно определен брой точки, който е една-
къв за всички подзадачи, съответно „цените“ на помощите 
a

i
 и грешките b

i
 също могат да бъдат предварително фикси-

рани. По този начин се ограничава свободата на автора на 
диалогово-обучаващата програма (намаляват се възможност-
ите за даване на нестандартни пътища за учене и подзадачи, 
които се различават съществено от останалите), но силно 
се улеснява създаването на диалогово-обучаващи програми с 
адекватно оценяване. Именно поради тази причина режимът 
освен стриктен е наречен и лесен. При това трябва да се от-
бележи, че този филтър е приложим като допълнение с оста-
налите, които бяха изброени преди това. А именно:
• Стриктен режим 1. Позволени са пътища за учене с раз-

лична дължина (брой подзадачи), съответно е възможно 
при различни пътища да се получи различен сбор точки, но 
всяка подзадача сама по себе си има една и съща тежест с 
останалите подзадачи в системата.

• Стриктен режим 2. Всички пътища за учене са еднакво 
дълги и всички подзадачи в системата са с една и съща те-
жест към крайната оценка.

• Стриктен режим 3. Същото, както при стриктен режим 
2, като в допълнение отделните области съдържат равен 
брой подзадачи.

• Стриктен режим 4. Същото, както при стриктен режим 
3, като в допълнение, ако даден студент не успее да събере 
необходимия минимум точки за дадена област, той при-
ключва сесията си и отива директно в кадъра с формиране 
на крайна оценка.

 Връзка между диалогово-обучаващите програми и средите 

за управление на учебно съдържание

Сами по себе си диалогово-обучаващите програми се със-
тоят от учебно съдържание и софтуер за управление на 
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това учебно съдържание (поддръжката на графа и съответ-
ните пътища за учене, управлението на автоматичната 
оценка и т.н. се осъществява от софтуерен продукт). При-
състват само част от характеристиките на понятието 
„среда за управление на учебно съдържание“ (Learning Content 
Management System – LCMS) (Тупаров и др. 2008), но в тео-
рията за него липсват много от основните характеристи-
ки на LCMS. Такива са управлението на потребители, роли, 
права за достъп, учебни курсове, групи, учебни предмети и 
т.н. Средите за разработка – като например представената 
в „Среда за разработване на диалогово-обучаващ софтуер“ 
(Петров 2008), са тези, които биха могли да допълнят диа-
логово-обучаващите програми до LCMS. В този смисъл диало-
гово-обучаващите програми не са нито пълнофункционални 
LCMS, нито са обикновени носители на учебно съдържание.

Що се отнася до внедряването на диалогово-обучаващи 
програми в други съществуващи LCMS продукти – като на-
пример Moodle, aTutor, Ilias, Claroline (разгледани в „Електрон-
но обучение“ (Тупаров и др. 2008), LAMS, проекти като бъл-
гарския „BEST: Български образователен портал за e-проекти“ 
(Тотков и др. 2006) и др. – интегрирането единствено на 
учебното съдържание на една диалогово-обучаваща програма 
в тях е безполезно, защото се губи управлението на струк-
турата, автоматичното оценяване, логиката на помощите, 
логическият и дидактически блок, т.е. учебното съдържание 
от диалогово-обучаваща програма не може тривиално да бъде 
вмъкнато във вид на учебни пакети (като например SCORM) 
и внедрено в различни LCMS. Тези LCMS системи нямат не-
обходимите допълнителни модули за управление на такова 
учебно съдържание. Това е огромен проблем за практическо-
то приложение на диалогово-обучаващи програми. Съвремен-
ните версии на Moodle  поддържат пътища на учене, дори и 
модули за автоматично оценяване, които покриват част от 
предложените в теорията на диалогово-обучаващите програ-
ми функционалности, но по същество имат сериозни разлики 
като модел и реализация. Поради тази причина се оказва, че 
ако трябва да се използва диалогово-обучаваща програма в съ-
ществуваща LCMS, трябва да се внедри цялата програма заед-
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но с програмния ѝ код като допълнителен модул (разширение), 
т.е. трябва системата да бъде надстроена.

За щастие, описаните в теорията дейности са достатъч-
но независими от функционалностите, които липсват за из-
граждането на LCMS с възможности за управление на диалого-
во-обучаващи програми. Поради тази причина е възможно цяла 
диалогово-обучаваща програма (компилиран програмен код с 
интегрирани учебни материали) да бъде разгледана сама по 
себе си като учебно съдържание и да бъде добавена към съ-
ществуващ LCMS. Казано с други думи, възможно е да бъдат 
създавани диалогово-обучаващи програми чрез независим соф-
туерен продукт, да бъдат компилирани до изпълним код и след 
това прикачени като учебен ресурсен файл в съществуващи 
LCMS среди. По този начин се разрешава проблемът с нужда-
та от допълнителни разширения към LCMS средите, както и 
с преносимостта на програмите. Разбира се, това е просто 
временно решение, с което могат да се интегрират същест-
вуващи диалогово-обучаващи програми, защото по този начин 
се губи интеграцията със средата (например оценяването 
няма да се синхронизира автоматично). Истинското решение 
в бъдеще би било да се търси много по-тясна интеграция.

Диал огово-обучаващите програми и уеб 2.0 обучението

Теорията на диалогово-обучаващите програми на този 
етап не предполага никаква субект-субектна комуникация, 
т.е. те са обикновени среди за програмирано обучение с инте-
рактивно взаимодействие между ученик и компютър. За да 
може да бъдат внедрени в процес на уеб 2.0 обучение (Петров 
2010), те трябва задължително да бъдат разширени и усъвър-
шенствани. Предлагам два възможни подхода:
• Чрез употреба на съществуващи технологии за субект-су-

бектна комуникация от LCMS система, в която диалого-
во-обучаващата програма е добавена като допълнителен 
учебен ресурс.

• Чрез усъвършенстване на теоретичния модел на диалого-
во-обучаващите програми така, че да предостави възмож-
ност за субект-субектна комуникация вътре в самите тях, 
чрез която при нужда да търсят помощ от преподавател.
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Първият подход е възможен, но не дава пълна интегра-
ция на каналите за субект-субектна комуникация с диалого-
во-обучаващата програма, защото модулите на LCMS не са 
тясно свързани с пътищата на учене в програмата. Вторият 
подход би дал една пълнота и би позволил на диалогово-обу-
чаващите програми да предложат всички предимства на уеб 
2.0 обучението.

Докъде стигнахме и накъде можем да продължим?

След завършването на докторантурата, моят интерес 
към диалогово-обучаващите програми отново спадна.  Проф. 
Иван Ганчев почина през 2012 г. и поради тази причина ас. Ису-
фов пое напълно неговите избираеми дисциплини в магистър-
ска програма ТОМИ във ФМИ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, където се разработваха диалогово-обу-
чаващи програми. Дисциплините бяха две, като едната беше 
ориентирана към създаване на диалогово-обучаващи програми 
по математика, а другата към информатика и информацион-
ни технологии. Към магистърската програма в онзи момент 
имаше силно спаднал интерес от кандидати, поради което 
разработката на софтуер нямаше сериозна масовост. 

През 2015 г. аз се преместих от Технически универси-
тет – София в катедра ОМИ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ и поех лекциите за тези два курса, но при 
излизането на ас. Исуфов от катедрата през 2019 г., поради 
прекалената ми натовареност около други предмети във фа-
култета, се наложи да преструктурирам двата учебни пред-
мета в един. Наименованието му е „Програмирано обучение 
по математика и информатика“ и традиционно се записва от 
много малък брой студенти – двама-трима на година. Въпреки 
тази непълна и много скромна група бих казал, че все пак про-
дължаваме да създаваме интересни разработки, които макар 
и с бутиков характер, все пак запазват духа на завещаната ни 
теория от проф. Иван Ганчев.
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Апробиране и усъвършенстване на 
диалогово-обучаващи програми

Създаването на качествена обучаваща програма е много 
сложна задача, която изисква и творчески умения. Авторите 
на програми се трябва да притежават множество качества:
• Да познават в детайли учебния материал, който ще бъде 

преподаван.
• Да има добри познания по психология и педагогика.
• Да има добри познания и умения в методиката на обучение 

и  дидактиката.
• Да има технически умения за създаване на подобна програма.

Практиката ми показва, че основната спирачка обикно-
вено е в последната стъпка. Специалистите по методика на 
обучение до известна степен са комплексни личности, но те 
рядко успяват да покрият изискването да са добри разработ-
чици на софтуер. Обратно – не е често срещано софтуерните 
инженери или програмистите да имат достатъчно знания и 
умения в изредените по-горе хуманитарни научни дисциплини, 
защото те получават образованието си в училища и факул-
тети в университети, свързани с точни и природни науки. 
Изключение евентуално биха били единствено специалисти 
по методика на обучение по информатика в случаите, кога-
то разработват обучаващи програми именно в сферата на 
информатиката и информационните технологии. За методи-
стите от хуманитарните дисциплини положението е значи-
телно по-трудно.

Поради така изложената причина може да се твърди, че за 
една по-масова разработка и внедряване на програми за про-
грамирано обучение по различни учебни предмети ще е нужно 
да се формират екипи от разработчици. Това от своя страна 
ще направи процеса и значително по-труден за организиране, 
като непременно и ще го оскъпи. 

От друга страна, екипната работа би разрешила един 
от най-големите недостатъци при разработката на учеб-
ното съдържание, които се появяват, когато човек действа 
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самостоятелно – липсата на различни гледни точки. Едно и 
също поведение би могло да се оцени положително или отри-
цателно спрямо гледната точка. В „What’s behind the research?: 
Discovering hidden assumptions in the behavioral sciences“ (Slife 
et. al. 1995) се дава хубав пример за това как проявата на гру-
бост би могла да бъде оценена по три коренно различни начи-
на спрямо нагласата на наблюдаващия – тя може да се приеме 
строго отрицателно, ако се счете, че е плод на личен избор 
на грубиянин, може да е неутрална, ако се оцени като плод 
на негови генетични заложби, а може да събуди и съжаление, 
ако се придаде като резултат от негово трудно детство и 
други външни причини. Авторите на учебно съдържание чес-
то влагат лична визия и свое разбиране за правилността на 
инструкциите си към учениците, а една добра програма би 
трябвало да бъде максимално неутрална, т.е. обсъждането 
на различни гледни точки винаги би било добре дошло.

Относно самите етапи на разработка, отделните автори 
дават и различни методологически предложения. Тук говоря 
не само за алтернативни модели за разработка на самия соф-
туер (например съпоставяне на waterfall с agile методологии), 
но също така и за обвързването им с чисто методическите 
въпроси като:
• формулиране на цели на обучението;
• намиране на точното място в учебния план и учебната 

програма, където идеята за програма може да бъде прило-
жена;

• подбор на подходящ учебен материал, учебни задачи и вни-
мателна разбивка на стъпките на решение на задачи от 
поредица от въпроси с повишаваща се трудност;

• внимателно изчисление за необходимия хорариум и плани-
ране на стъпките от програмата така, че да се вписват 
в него и да бъдат адаптивни – те трябва да бъдат реши-
ми за отделеното време от мнозинството от ученици-
те, без това да нарушава принципа за индивидуализация, 
т.е. не трябва да се показва като наказателен характер за 
тези, които се справят по-бавно, но същевременно не бива 
да е прекалено кратка за всички останали;
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• определяне на психологическите характеристики на обу-
чаемите, като например техните стилове на учене;

• внимателно систематизиране и дефиниране на понятия-
та, достъпно обяснение и доказване на твърденията, съ-
ответно адекватно съставяне на учебен материал, който 
да бъде достъпен за обучаемите;

• внимателно планиране на възможността за усъвър-
шенстване на програмата чрез бъдещи промени.
Усъвършенстването на програмата в бъдеще впрочем е 

един много спорен и труден за разрешаване на въпрос. За да 
може нещо да бъде подобрено, първо трябва да бъде премерена 
неговата ефективност. И тук се появява неизбежно първият 
тежък въпрос: Как всъщност мерим ефективността на соф-
туер за програмирано обучение?

Напоследък в педагогическата практика в България се поя-
вяват прекалено много нововъведения, които въобще не се ап-
робират. Например през 2021 г. се разшири учебният предмет 
„Информационни технологии“ между 5 и 7 клас, като му прив-
несоха изучаване на блоково и скриптово програмиране, без да 
бъде пилотно въведено в поне малка група училища, без да са 
проведени квалификационни курсове на учителите и без дори 
да има написани и издадени учебници. Чувството ми е, че неща-
та се случват все едно някой политик иска максимално бързо да 
си запише реформа в автобиографията. По-интересно в случая 
е друго – при така въведените промени как впоследствие ще 
бъде преценено дали те са довели до положителен резултат. 
Сравними ли са въобще учениците от предишни години с тези, 
които ще се обучават по нова учебна програма сега?

Класическата схема за провеждане на педагогически експе-
римент, както е описано в „Методология и методи на педаго-
гическите изследвания“ (Бижков и др. 2007), включва следни-
те основни етапи:
• Съставяне на хипотеза – тя включва основната идея, чи-

ято истинност трябва да се провери чрез провеждането 
на експеримента.

• Организация на експериментален процес – определяне 
на начините и методите, по които ще се въздейства на 
обектите.



58

• Определяне на зависимите променливи – това са про-
менливите величини, които ще се измерват по време на 
експеримента, т.е. това са тези характеристики на обек-
тите, върху които ще се въздейства пряко и от които се 
интересуваме като краен резултат.

• Определяне на независимите променливи – това са въ-
трешните или външните фактори, които пряко или не-
пряко влияят на резултатите от експеримента, но сами 
по себе си не са зависими от въздействието, което прила-
гаме върху обектите.

• Определяне на контролни данни – събиране на данни за 
стандартните характеристики на обектите, т.е. инфор-
мация за нормалното поведение на обектите, без да е при-
ложено въздействието на експеримента.

• Определяне на експериментална група – максимално 
всеобхватна извадка от целевата група обекти, която ще 
бъде засегната от истинността на хипотезата.

• Провеждане експеримента – прилагане на въздействие-
то върху експерименталната група.

• Сравнителен анализ – сравняват се контролните данни 
с получените от експерименталния процес върху експери-
менталната група.

• Обобщение на резултати – проверка на хипотезата.
Провеждането на експерименти цели да има колкото се 

може по-малко непредвидими външни фактори, които оказ-
ват пряко влияние върху резултатите им. Освен това е ред-
но, както повелява общоприетата методология на научното 
познание по философските трудове на Карл Попър, те да мо-
гат да бъдат повторяеми. Ако даден експеримент не може 
да бъде повторен и резултатите от него не могат да бъдат 
препотвърдени, той не е фалсифируем, т.е. не може да се 
приеме за научен. Повторяемостта от своя страна разделя 
експериментите на два вида:
• Срезови – всеки нов експеримент се провежда върху нова 

група обекти.
• Продължителни – експериментите се прилагат върху 

едни и същи обекти многократно.
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Двата вида повторяеми експерименти имат както свои-
те предимства, така и недостатъци. Срезовите дават въз-
можност за промяна на характеристиките на обектите, но в 
същия момент се влияят от различията между обектите от 
предишния експеримент и тези от новия. Продължителните 
експерименти нямат този проблем, но при тях засягането на 
характеристики на обектите при предишен експеримент мо-
гат да направят невалидни резултатите от следващия.

И сега в същината на въпроса – провеждането на експе-
римент с въвеждане на програмирано обучение със сигурност 
би бил определен като педагогически. Характеризира се ос-
новно с това, че неговите обекти са и субекти (живи хора), 
т.е. при тях важат множество ограничения, които ги няма в 
природните науки. Това силно ограничава възможностите за 
допускане на грешки и изключително много увеличава отго-
ворността на учените, провеждащи експеримента, относно 
спазване на етични и морални норми.

Както се акцентира в „Методология и методи на педаго-
гическите изследвания“ (Бижков и др. 2007), педагогически-
те експерименти обикновено се налага да бъдат срезови. Те 
реално променят характеристиките на обектите (например 
най-малкото учениците натрупват знания и това ги променя), 
следователно продължителните експерименти са ограничени. 
Трябва да се отбележи също, че педагогическите експерименти 
често изискват значително време за провеждане – обикновено 
траят месеци, дори години. Невинаги е такъв случаят с про-
грамираното обучение, където би могло да се извърши експери-
мент само с отделна кратка програма за отделен час.

Хубаво е да се подчертае също, че основна пречка при пе-
дагогическите експерименти е огромното количество на сму-
щаващи променливи. Например, когато трябва да изследваме 
нов метод за обучение по даден учебен предмет, нашият по-
леви експеримент може лесно да бъде замърсен от различни 
фактори: обществено мнение, предубеденост, родители, ико-
номическа среда, политика, религиозни задръжки, личностен 
конфликт вътре в групата ученици и др.

Не на последно място, когато говорим за програмирано 
обучение чрез компютър, тук се появява „ефектът на маши-
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ната“ (Андреев, 1996). Бихме могли например да вземем два 
класа, единият от които да обучаваме по традиционен начин 
и да приемем за контролна група, а при друг да приложим диа-
логово-обучаваща програма и да приемем за експериментална 
група. Въпросът оттук насетне е какво точно ще измерим 
за тях. Ако например провеждаме анкета, с която целим да 
измерим удовлетвореността на учениците от обучението, 
шансът да отчетем силно положителен за експериментална-
та група резултат е много голям поради простата причина, 
че самият факт, че в часа се е случило нещо различно от стан-
дартно наложеното, е довел до известна еуфория. Това обаче 
по никакъв начин не говори положително за самата диалого-
во-обучаваща програма и нейната ефективност – например 
бихме получили дори по-голямо одобрение, ако просто оста-
вим децата да поиграят на някоя компютърна игра!

Тоест преди да правим измерване на ефективността на 
дадена програма, трябва много внимателно да сме обмислили 
какви цели сме си поставили. Ако те са просто да се разноо-
брази и разчупи стандартният учебен процес с кратко прив-
насяне на нещо различно, тогава програмираното обучение 
(поне по мое мнение) почти винаги постига добри резултати. 
Това (пак по мое мнение) обаче би било валидно, ако е само епи-
зодично, а не масово (във всеки час). Хипотезата ми е, че при 
прекомерната му употреба моментната превъзбуда от ново-
то би намаляла и постепенно ще изчезне напълно с времето.

Затова смятам, че по-добре поставени цели биха били да се 
повиши скоростта на учене и/или успехът на учениците (да 
добият повече знания и/или да ги усвоят по-добре). Разбира 
се, това е и значително по-амбициозна задача. И тук, за жа-
лост, ще споделя, че в практиката си съм срещал прекалено 
много педагогически експерименти, които не са провеждани 
коректно. Авторите обикновено имат естествено вътреш-
но желание да постигнат успех. В крайна сметка всеки ин-
вестира време, пари и влага своя труд с надеждата, че няма 
да е напразно. Оттам като че ли следва и някакъв нездрав 
стремеж резултатите от експеримента да бъдат „нагодени“ 
така, че да бъде отчетен сериозен положителен резултат. 
Всички тези изкривени експерименти обикновено имат една 
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характерна обща черта – те завършват, а след тях не следва 
масово практическо приложение.

Затова и ще си позволя да дам следните практични съве-
ти, с които смятам, че ще бъдат получавани по-реалистични 
резултати:
• Бъдете амбициозни по време на определянето на контрол-

ните и експерименталните групи и избирайте „по-слаба-
та“ група за експериментална. Не говоря за по-слаба по 
входно ниво. Задължително е експерименталната и кон-
тролната група да бъдат проверявани за липса на ста-
тистически значима разлика (например в успеха) преди 
експеримента! Това обаче са обективните външни фак-
тори, които не могат да измерят субективните вътреш-
ни усещания на учителя, който ще провежда самия екс-
перимент. Много често се случва така, че измежду два 
напълно сравними по успех класа, единият е с ученици, 
с които учителя просто работи по-лесно и по-приятно. 
Ако изберем „по-добрия“ клас за експериментална група, 
става много вероятно да отчетем фалшив положителен 
резултат, който се дължи на замърсяване от самите нас. 
Затова правете точно обратното – винаги избирайте 
субективно по-трудната за работа група като експери-
ментална! Така, ако постигнете успех с нея, той е бил 
наистина силен, а не неволно нагоден от провеждащия 
експеримента.

• По-добре е експериментът да бъде проведен от учител, 
който не е бил пряко замесен в разработването на про-
грамата. Ако авторът на програмата провежда и експери-
мент с нея, той много често пренася и част от чувства-
та на своята емоционална свързаност с проекта си върху 
учениците. В реални условия учителите нямат подобни 
сантиментални усещания към софтуера, който ползват 
като помощно средство. Ние в крайна сметка искаме да 
мерим реалната ефективност, а тя ще се покаже тогава, 
когато той се ползва от непознати за нас хора.

• Не пренасяйте предварителните си положителни очак-
вания върху човека, който ще провежда експеримента. 
Колкото повече му обяснявате колко страхотна програ-
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ма е направена и какви прекрасни възможности евенту-
ално дава тя, толкова повече го карате да се амбицира и 
да изкривява резултатите така, че да не ви разочарова. 
Напротив, опитайте се да бъдете максимално обективни, 
а защо не дори и с известна доза песимистични. Така резул-
татите ще са много по-близки до истината.

• Никога не информирайте учениците, че участват в експе-
римент! Винаги когато „ги строите“ и информирате, че се 
случва нещо ново и нетипично за стандартния час, това 
привнася изкуствен елемент на обостряне на внимание-
то, който в реална среда би липсвал. За жалост, е много 
трудно да накараме независими външни учители, които 
провеждат експерименти, да не правят точно тази греш-
ка. Практиката ми е показала, че началото на експеримен-
тите на такива учители винаги се съпътства от напълно 
излишен инструктаж, в който на учениците се обяснява, 
че следва да се случи нещо извънредно и ново. 
Когато педагогическият експеримент с програмирано обу-

чение приключи, следва детайлен анализ на резултатите. Той 
включва два основни компонента:
• Статистическо сравнение на резултатите от контрол-

ната и експерименталната група, с което да се провери 
заложената в експеримента работна хипотеза.

• Оценка на самата програма с цел да бъде усъвършенствана.
Оценката на програмата трябва да се извърши от нейни-

те автори. За да бъде обективна, тя трябва да се базира на 
определено количество статистическа информация. Основ-
ните неща, които трябва да се следят и събират, са:
• Има ли стъпки от задача, за които прекалено много 

ученици са употребили помощ? Самото количествено 
измерение „прекалено“ е трудно за определяне, но като 
цяло можем да се водим от началната идея, че въпросите 
следва да се оценяват от мнозинството обучаеми като 
„лесни“. Тоест ако на дадена стъпка много ученици са из-
ползвали помощ, тя би следвало да се оцени като прекале-
но трудна и съответно да се опрости. Основно работа по 
този вид подобрение се очаква от страна на методиста.



63

• Има ли стъпки от задача, за които има ученици, кои-

то са използвали всички налични помощи? По правило 
това би означавало, че помощните кадри не са успели да 
им помогнат. От една страна, е възможно дадените уче-
ници да имат тежки дефицити в досегашните си знания, 
които ги спъват тотално от продължаване на усвояване 
на нов материал, което само по себе си не е проблем на 
програмата. От другата страна, би могло да означава и 
недостатъчно ефективни помощни кадри, които могат да 
се подобрят. Основно с тази задача трябва да се справят 
психологът и методистът.

• Възникнали ли са програмни грешки и непредвидени си-

туации? Такива, разбира се, не трябва да има и трябва да 
бъдат отстранени от страна на програмиста.

• Има ли обучаеми, които се обръщат за техническа по-

мощ от учителя? В идеална ситуация това не би тряб-
вало да се случва. Ако обучаемите не могат да се справят 
с работата с програмата, това най-вероятно означава, че 
инструкциите за работа не са адекватни и екипа трябва 
да ги прецизира.

• Има ли много обучаеми, които се обръщат към учителя 

за помощ, свързана с решаване на задачите? Внимание 
– това всъщност не е нещо лошо. При това е и очаквано! 
Много често учениците изпитват неудобство, когато не 
са сигурни в даден свой отговор, и имат притеснение от 
евентуално въвеждане на грешен в системата. Тогава те 
често се обръщат към учителя. Това съм забелязал, че е осо-
бено валидно за българското образование, където се наблю-
дава тенденция учениците да изпитват известен страх, че 
бъдат изпитвани, защото изпитите най-често имат нака-
зателен характер. В системи, в които се употребява по-ма-
сово формиращо оценяване, не е така. Ако обаче обръщани-
ята към учителя по повод учебното съдържание се окажат 
прекалено много, това би могло да означава две неща: или 
учителят е „стегнал“ учениците и е предизвикал онзи не-
желан стремеж у тях да се представят отлично, за който 
споменах преди, или показва реален проблем с текста на 
въпросите на определени стъпки от задачата. Последното 
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показва пропуск в инструкциите на програмата (например 
не е ясно какъв е точният формат на отговора), което би 
следвало да се анализира и коригира.

• Има ли прекалено много ученици, които правят много 

често една и съща грешка? Това би могло да означава не-
яснота в информационния кадър с учебното съдържание и 
методистът би следвало да анализира дали текста е по-
днесен коректно, дали не трябва да се акцентира по-сил-
но върху момента, който подвежда учениците, и т.н. Ако 
самата грешка е във въпрос с избираем отговор, най-ве-
роятно е следствие на прекалено силен дистрактор и 
следва отговорите на въпросите да се преработят. Ако 
грешката е непредвидена във въпрос с отворен отговор, 
би следвало да се анализира причината за допускането ѝ и 
съответно да се добави към списъка с предвидени грешки, 
за която да се предвиди специфична помощ.

• Има ли ученици, които се сърдят, че са въвели верен 

отговор, който програмата е приела за грешен? Това 
е изключително изнервящ за обучаемите момент, който 
винаги води до силно негативни чувства. Той трябва да 
бъде избягван на всяка цена. Наличието на подобен казус 
най-вероятно означава, че инструкциите за работа не са 
достатъчно адекватно поднесени, а програмистът от своя 
страна би следвало да положи допълнителни усилия за въ-
веждане на повече код, които да покрива непредвидените 
ситуации. Възможно е да се наложи също преструктурира-
не на самата задача или въпросът, който е свързан с нея.
Имайте предвид, че колкото повече пропуски се открият 

в една програма, толкова повече се подлагат под съмнение и 
резултатите от проверката на работната хипотеза. Тоест 
ефективността на обучението логически е свързано и с ка-
чеството на програмата. 

В една дипломна работа, посветена на програмираното 
обучение (McDonald 2003), са систематизирани и някои прак-
тически съвети за въпроси, които авторите на учебно съдър-
жание на онлайн курсове трябва да си задават по време на 
разработката на обучителния материал. Три от тях смятам, 
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че са особено важни и ще си позволя да ги перифразирам и обяс-
ня, а също така ще допълня с два мои съвета:
• Чувствате ли, че се прекалява със задаването на въп-

роси? Внимавайте да не стигате до крайности при насит-
няването“ на материала (ефект, който учените наричат 
over prompting). Гледайте на обучаемите като на разумни 
и мислещи същества и не ги подценявайте. Разбира се, не 
ги и надценявайте. Намерете баланс.

• Смятате ли, че Вашата програма има един основен оп-

тимален път за учене? Това може да значи, че неосъзна-
то сте омаловажили алтернативните пътища за учене и 
сте дали приоритет на този, който смятате за „прави-
лен“. Запомнете, че всеки човек е различен и „правилното“ 
за един може да е съвсем неефективно за друг.

• Възползвате ли се от различни методи на обучение в 

зависимост от стиловете на учене на обучаемите? Ако 
не го правите, може да се окаже, че различните Ви пъти-
ща за учене въобще не са различни, а са просто ненужно 
създадени разклонения на основната програма. Поемането 
по различен път за учене си има причина, която трябва да 
бъде оценявана. Когато засечете образователен дефицит, 
опитайте се да поднесете помощната информация по раз-
личен начин – така вероятността за по-ефективно навак-
сване на пропуските е много по-голямо.

• Говори ли програмата Ви на достъпен език? Запомнете, 
че обучителната програма има за цел да обясни учебния 
материал по разбираем за обучаемия начин така, както го 
прави учителят. Тя няма за цел да е официално издание, 
пълно със сложни дефиниции, изчерпателно доказани тео-
реми и засукани научни термини.

• Не сте ли прекалено строги с наказанията? Бъдете 
по-позитивно настроени към обучаемите и не бъдете 
строги. Помнете, че задачата на програмата е да помогне 
на ученика, който дава грешен отговор, а не да го порицава!
Ще завърша текста, оставяйки отворена тема за дискусия 

по въпрос, който винаги ме е вълнувал. В практиката си често 
съм наблюдавал в училищата провеждане на интерактивни 
уроци с помощта на компютърна техника. Нееднократно оба-
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че съм ставал свидетел как разучаването на самата система 
и нейните възможности отнема почти толкова време, колко-
то и за същинските знания и умения, за които тя се употре-
бява като помощно средство. И тук поставям въпросът: Къде 
е границата, от която една компютърна програма преминава 
от помощно средство за обучението в самостоятелен обект 
за изучаване?

Именно затова при всички случаи апробацията на една диа-
логово-обучаваща програма би трябвало да включва и елемент 
на оценка за похабеното време за инструкции. Убедено смя-
там, че както софтуерните компании се стремят да правят 
програмите за своите крайни клиенти с удобен и интуитивен 
потребителски интерфейс, за да бъдат по-конкурентни и съ-
ответно по-продаваеми на пазара, така и една диалогово-обу-
чаваща програма трябва да е максимално лесна за употреба 
така, че да не се хаби времето на обучаемия с дълго четене и 
осмисляне на инструкциите за употреба. Минимизирането на 
времето за инструкции също трябва да е от първостепенна 
важност! Тоест то също трябва да бъде засичано и да бъде 
част от апробацията.
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Диалогово-обучаващи програми
с елементарни преходи между кадрите 

в Microsoft PowerPoint

Създаването на диалогово-обучаващи програми с помощта 
на софтуерния продукт Microsoft PowerPoint има дългого-
дишно изградена традиция в избираем курс от магистърска 
програма ТОМИ на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“. От една страна, софтуерът е широко използван в 
практиката и повечето учители го познават и могат да бора-
вят на поне елементарно ниво с него, а от друга, предоставя 
изключително богати възможности за създаване на сложни 
мултимедийни презентации и анимации, инвестицията за 
създаването на които в отделен независим нов софтуерен 
продукт би била изключително трудоемка.

В тази глава няма да давам подробна информация за  това 
как се правят ефектни презентации и няма да обяснявам под-
робно технологичните средства, които продуктът предлага. 
Тези неща се изучават още от основните училища и за тях 
има както добре описани учебници, така и огромно множе-
ство от източници в интернет. Тук ще се спра само на ос-
новните детайли около съставянето на структурата на диа-
логово-обучаващите програми, а тяхната съдържателна част 
ще оставя на творческото въображение на читателя.

Както вече беше споменато, диалогово-обучаващите прог-
рами се изграждат върху структура от графи. Поддръжката 
на графова структура е много объркваща за начинаещ автор 
на учебно съдържание. Много обичам да правя препратка и да 
давам аналогия между диалогово-обучаващите програми и един 
литературен жанр, който беше изключително популярен сред 
децата от 90-те години на миналия век – книгите игри.

Книгите игри са произведения, които се структурират по 
начин, който позволява на читателя да взима решения, които 
оказват влияние на фабулата, т.е. карат го при всяко препро-
читане да чете различен текст при взимане на различни реше-
ния. Обикновено са съставени от поредни номерирани кратки 
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глави, в края на всяка от която читателят се поставя пред 
избор към кой номер следваща глава желае да продължи.  На-
ричат се също така игри, защото освен препратки между гла-
вите, те също така могат да включват сложни системи от 
битки с карти и зарове, избор на умения, екипировка на героя 
и т.н. Тези игрови елементи не само подтикват проявата на 
съобразителност в играча (да взима решения, които са свър-
зани с текущото състояние на неговия герой), но също така 
добавят и елемент на случайност в развитието на история-
та (най-често осъществена чрез хвърлянето на зар). За хора, 
които не са запознати с този жанр, бих препоръчал книгата 
на Любомир Николов (Колин Уомбъри) „Замъкът на таласъми-
те“ (Николов 1992) или тази на Димитър Дафовски (Майкъл 
Майндкрайм) „Боговете на футбола“ (Дафовски 1994). Разбира 
се, има още множество прекрасни примери за силни произведе-
ния в този жанр.

Аналогично на книгите игри, една диалогово-обучаваща 
програма може да бъде разгледана като поредица от кадри с 
информация, във всеки от които има препратки към други. За 
разлика от книгите игри, препращането между кадри става 
не само ръчно (като избор от страна на обучаемия в каква 
посока да поеме), но и като следствие от автоматизирана 
оценка от страна на софтуера на даден от него отговор на 
въпрос. 

Основният проблем, пред който ще се сблъска всеки начи-
наещ разработчик, е този с поддръжката на номерацията на 
кадрите. Ще го демонстрирам с прост пример на елементарен 
алгоритъм:

1. Гладен си и се намираш в кухнята, а толкова закъсня-
ваш за срещата в офиса – трябва да хапнеш нещо много 
набързо! Отваряш хладилника и виждаш кашкавал и на-
деница. Ако желаеш да си направиш сандвич с кашкава-
ла, отиди на 2, а ако желаеш да си направиш хотдог с 
наденицата, отиди на 3.

2. Взимаш масло, намазваш го на филия хляб, добавяш 
кашкавала и изяждаш вкусен сандвич. Добави две точки 
към жизнеността си в дневника на приключението и 
отиди на 6.
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3. Слагаш наденичката между две филии хляб, но ти се 
струва, че по този начин ще е доста сухо и безвкусно. 
За жалост, май горчицата свърши. Ако искаш все да по-
търсиш горчица с риск да изгубиш време, отиди на 4, в 
противен случай отиди на 5.

4. Отваряш шкафа и за щастие, веднага намираш буркан-
че с горчица. Добавяш я и си правиш страхотен вкусен 
хотдог, който затопляш и изяждаш. Добави три точки 
към жизнеността си в дневника на приключението и 
отиди на 6.

5. Ох, изобщо не беше вкусно. Никога повече не си прави 
толкова сух и безвкусен сандвич. Е, все пак не е като 
„без хич“. Добави 1 точка към жизнеността си в днев-
ника на приключението и отиди на 6.

6. Поемаш към офиса и…
Учителите по информатика и ИТ веднага ще познаят това 

като съвсем традиционно словесно описание на алгоритъм. 
То може да бъде описано схематично  в елементаризиран вид 
чрез псевдоблок схема, както е показано на фиг. 10.

Начало

12

3 4

56...

Фиг. 10. Елементарна блок схема за логически преходи между глави
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Естествено, при реализирането на една по-сложна и значи-
телно по-дълга графова структура сложността е значително 
по-голяма. Авторите на книги игри традиционно поддържат 
множество „карти“ на преходите между различни глави, с 
които стриктно следят макрорамката на развитието на ге-
роя, номерацията на използваните глави, дължината на въз-
можните пътища, и др. Такъв фрагмент на авторски работен 
лист от книгата „Изпитанието“ на Майкъл Майндкрайм (Да-
фовски 1993) е показан на фиг. 11.

Фиг. 11. Графи от работен лист на Димитър Дафовски

Чисто технически реализирането на подобна структура 
и реализацията ѝ в Microsoft PowerPoint е сравнително лесно. 
В самия софтуер кадрите (slides) от всяка презентация са 
номерирани с поредни числа, започващи от 1, и така всеки 
кадър би могъл да отговаря на глава от историята. В края 
на всеки от тях може да се вмъкне какъвто и да е обект (на-
пример някаква фигура от Shapes, текстово поле и др.), кой-
то да играе смисъл на бутон за навигация, реализиран чрез 
хипервръзка (при маркиране на обекта от основното меню 
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се отива на Insert -> Link, където се поставя връзка към те-
кущия документ, както е показано на фиг. 12).

Фиг. 12. Вмъкване на нова връзка в Microsoft PowerPoint

Следването на подобна проста схема за описание на графа, 
уви, не е достатъчна за разработката на диалогово-обучава-
ща програма, защото там всеки възел от графа сам по себе си 
е сложна структура, която много трудно (но не невъзмож-
но!) може да бъде описана в един кадър от презентацията. 
По-конкретно, всяка подзадача на програмата носи в себе си 
линейната структура от помощи, всяка от които би могла 
да се разгледа практически в един отделен самостоятелен ка-
дър. Същото важи за съобщенията за потвърждение за верен 
отговор, информацията от предвидените грешки и информа-
цията при непредвидена грешка.

Един начин да се справим с проблема е съобщенията от 
всички, прилежащи към възела кадри, да бъдат вкарани накуп 
в един кадър от презентацията, като обектите са скрити с 
изключение на тези, които трябва да бъдат показвани в те-
кущия момент на екрана. Най-простият начин за това е чрез 
създаване на поредици от анимации, които се стартират при 
натискане на бутон. Например нека разгледаме елементари-
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зираната ситуация с един бутон за помощ и три последова-
телни текста, които трябва да се покажат на екрана. 

Фиг. 13. Форматиране на бутон Microsoft PowerРoint

Първото, което ще направим, е за удобство да дадем под-
ходящи имена на обектите. Това се прави от менюто F ormat 
Shape -> Selection pane, както е показано на фиг. 13. След това 
избираме обекта с информацията на всяка показана помощ и 
за него създаваме последователно анимация за показване. Пра-
вим така, че анимацията да стартира чрез тригер от бутона 
(фиг. 14) и съответно я принуждаваме да се скрие при следва-
що щракване с левия бутон на мишката (фиг. 15).

Фиг. 14. Тригери за анимация в Microsoft PowerPoint
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Активирането на обектите чрез различни бутони и при-
покриването на текстовете им биха могли да бъдат някакво 
решение на проблема. Ще видите, че макар и просто и рабо-
тещо, то далеч не е съвършено и дори създаването на един 
възел би било неприятна задача, която е обвързана със сложно 
преплитане на множество анимации.

Фиг. 15. Скриване на обект след натискане на бутон в Microsoft 

PowerPoint

Вместо това можем да направим всеки кадър от възела 
като отделен кадър в презентацията. Така значително ще об-
лекчи задачата ни върху това какво се показва в момента на 
екрана (няма да има нужда да правим и управляваме тригери 
на различни припокриващи се анимации на обекти), но пък ще 
имаме проблем с номерацията на кадрите в PowerPoint – стан-
дартните обозначения с 1, 2, 3… ще станат много трудни за 
проследяване кое какво е. Затова е добре да променим тази 
схема за именуване на кадрите и да създадем своя собствена.

Стандартно при създаване на нов кадър в PowerPoint се по-
явяват две текстови полета, в които програмата ни приканя 
да добавим заглавие (Click to add title) и подзаглавие (Click to 
add subtitle) за него. Ако за даден кадър не е зададено загла-
вие, то автоматично за име при хипервръзките се появява 
Slide<X>, където X е номерът на кадъра. Бихме могли да из-
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ползваме тези заглавни текстови полета, като в тях напи-
шем конкретно име, подсказващо ни това за кой кадър става 
дума, а самите тях можем да изнесем извън екрана на кадъра. 
Пример за такова именуване е даден на фиг. 16.

Фиг. 16. Именуване чрез заглавие на кадър връзки в Microsoft 

PowerPoint

Оттук насетне можем да приложим малко хитрост в име-
нуването на заглавията на кадрите и да ги направим съвмес-
тими с логико-дидактическата блок схема на диалогово-обу-
чаващите програми. За улеснение първоначално ще разгледаме 
примера с линейна структура, при която няма т.нар. предви-
дени грешни отговори, а ще има само непредвидени такива. 
Ако приемем цялата програма за една задача, а разбивката ѝ 
на нейни малки подзадачи с номера 1, 2, 3 и т.н., бихме мог-
ли да именуваме първата подзадача P1, втората P2 и т.н. За 
всяка от тях би имало един кадър за показване на съобщение 
за верен отговор, наречен OK1, един кадър за показване на съ-
общение за грешен избор Wrong1 и съответно поредни помо-
щи Help11, Help12, Help13 и т.н. Без (все още) да се налага да 
употребяваме Visual Basic for Applications, с известно дублира-
не на кадри бихме могли да разбием подзадачата на няколко 
подгрупи от кадри {P11, OK11, Wrong11, Help11}, {P12, OK12, 
Wrong12, Help12} и т.н. за всяка помощ. Тук P11, P12 и т.н. 
може да са (но не задължително) идентични с P1. Същото 
важи за OK11, OK12… и OK1, както и за Wrong11, Wrong12… 
и Wrong1. 
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Фиг. 17. Имена на кадри по схемата на ДОП в Microsoft PowerPoint

По тази схема на именуване, ако знаем, че обучаемият в мо-
мента се намира например на кадър P43, това за нас би значело, 
че той решава четвърта подзадача и е употребил дотук две 
помощи. Ако например обучаемият се намира на кадър Wrong32, 
това би значело, че той в момента чете съобщението за греш-
ка на трета подзачата, а досега е употребил една помощ. А 
ако например се намира на кадър Help23, това означава, че той 
чете в момента трета помощ на втора подзадача.

За още по-голямо улеснение, в заглавията на всички кадри 
започващи с OK, Wrong и Help бихме могли да поставим серия 
от няколко празни интервала. По този начин чисто визуално 
в списъка с възможни хипервръзки за преход те ще се „прибу-
тат“ надясно и всяка група ще е отчетлива. Примерен екран 
е показан на фиг. 17.

При тази схема на именуване, във всеки кадър Help би има-
ло препратка към следващия по-голям номер P, Wrong би връ-
щало назад към текущото P, а OK кадрите биха прескачали 
към по-следваща група кадри. Например за групата от кадри 
на P23 би имало следните препратки:

• Help23 -> P24
• OK23 -> P31
• Wrong23 -> P23
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Фиг. 18. Карта за линейна последователност от кадри в диало-

гово-обучаваща програма

Винаги на последната стъпка от дадена подзадача, т.е. ко-
гато сме изчерпили всички налични помощи и въпреки това се 
опитаме да използваме още една, се приема, че обучаемият не 
може да реши задачата. В такъв случай за него даваме реше-
нието наготово и решаваме дали да го преместим към следва-
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щата задача или да прекратим изпълнението на програмата 
(в зависимост от това кой режим се използва).

Асистент Ридван Исуфов обикновено използваше точно 
тази схема за създаване на програми и я обобщаваше в графи-
чен вид (фиг. 18). Оттам насетне той караше студентите 
първо да си опишат програмата в документ, където всеки ка-
дър се записва върху картончета (фиг. 19), а едва след това да 
реализират всичко в PowerPoint.

Фиг. 19. Картон за описание на конкретен кадър

ЛЕГЕНДА
1. Означение на сценарий.
2. Описание на сценарий.
3. Означение на оценъчна скала.

Подобно решение на проблема с именуването на кадрите 
от програмата обикновено води до огромно дублиране на съ-
държание. Въпреки че може да е много досадно за обработка 
(например при нужда от редакция на текст на задачата), как-
то и би увеличило значително големината на файла (особено 
когато на кадрите има картинки или мултимедия), то е из-
ключително лесно за реализация и не изисква сериозна инвес-
тиция във време за разучаване.

Разбира се, един комбиниран вариант на двете техники би 
бил само помощите да се реализират не като отделни кадри, 
а като анимации (например като във всяка подзадача се отде-
ли специално каре за системни съобщения и допълнителна ин-
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формация – подобно на хартиените учебници). В този случай 
няма да има нужда от подиндекси, а всяка подзадача ще се кръ-
щава Pi, верният ѝ отговор Oki, съобщенията за грешки Wi.

Още повече, при комбинирания вариант много лесно се 
включват и съобщенията за предвидени грешки – просто за 
всяка подзадача Pi се добавя множество от кадри със съобще-
ния за грешки Wij. Тази схема изключително улеснява прехо-
дите, защото управлението на помощите си остава вътре в 
кадъра Pi на подзадачата, а преходите стават вече по следна-
та схема:

• OKi -> P(i+1)
• Wrongij -> Pi

Що се отнася до структури за диалогово-обучаващи прог-
рами със сложна плетеница от различни пресичащи се пътища 
за учене, там вече се нуждаем от допълнителни техники. Ако 
например се опитаме да направим същински интерактивна 
програма учебник по подобие на книга игра, това би означавало 
граф от порядъка на хиляди кадри. Припомням, че в диалого-
во-обучаващите програми всяка подзадача (аналог на глава от 
книга игра) всъщност е сложна структура от няколко кадъ-
ра – поне един с условие на задачата и зададен въпрос, мини-
мум по един за даден правилен и даден грешен отговор, както 
и няколко поредни за помощите. Създаването на пълен граф 
на по-мащабна програма накуп със сигурност би било огромно 
предизвикателство и определено ще изпитаме нужда от това 
да го опростим, за да можем да се ориентираме по-лесно.

Първото задължително опростяване е да поддържаме не 
глобален цялостен граф от всички кадри, а само граф за подза-
дачите. По този начин се абстрахираме от вътрешната им 
структура и се фокусираме върху по-глобалната картина на 
пътищата за учене. Всяка подзадача получава свой уникален 
номер, а нейната логико-дидактическа блок схема (или само 
опростен граф за нейните кадри) ще се пази на отделен лист. 
Основният граф се разтоварва и става значително по-лесен 
за проследяване.

Следващото нещо, което можем да направим, е да се опи-
таме да раздробим цялостния граф на няколко свързани под-
множества. В контекста на книги игри, авторите обикнове-
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но наричат тези подмножества „случки“, всяка от които се 
разделя на граф от различни глави. Така те започват да под-
държат отделен граф за всяка случка, а цялостната книга се 
опростява до структура от взаимосвързани, надграждащи се 
една друга случки. Следва да се отбележи, че те нямат фикси-
ран вход и изход – във всяка от тях се позволява да се влезе и 
излезе на различен етап (от различни глави, а не от фиксирана 
начална и крайна). Всеки вход от една случка, разбира се, ще 
бъде и изход на друга – поради тази причина те трябва да се 
отбелязват стриктно в графите им, за да може да има про-
следимост на пътищата. Нещото, за което авторът трябва 
да внимава и да следи много внимателно, е да не стане въз-
можно в една и съща случка да се влезе два пъти – подобно 
зацикляне би навредило силно на развитието на историята в 
книгата. Същото би важало и за диалогово-обучаваща програ-
ма – не желаем обучаемият да решава една и съща задача два 
или повече пъти, защото това няма особен смисъл.

Можем да направим пълна аналогия между книгите игри и 
диалогово-обучаващите програми. В частност, при интерак-
тивен учебник случките биха могли да се разгледат като по-
редица от различните му уроци. Така ще бъдем силно улесне-
ни, защото уроците традиционно са подредени линейно един 
след друг и всеки от тях може да се разгледа като различен 
самостоятелен граф, а глобалната структура ще бъде много 
елементарна. Усложняването на взаимовръзките между уро-
ците ще бъде усложняване на глобалния граф, но като цяло 
ще бъде значително по-лесно да поддържаме няколко по-малки 
графи, отколкото един цялостен и изчерпателен. 

В допълнение към това, всякакво творчество от страна 
на автора като вид помощна информация е добре дошло. За 
всяка случка/урок може да се пази допълнителна информация 
в легенда, с която да се подсещаме за нейното място и роля 
в цялостната програма – например допълнителна задача за 
ученик, който не се е справил достатъчно добре с предишна, 
допълнителна задача за по-любознателни ученици, специфич-
на допълнителна структура за помощ при допусната точно 
определена конкретна (предвидена) грешка на даден етап и 
т.н. Изобщо при изграждането на тези графи няма и не тряб-
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ва да има универсална рецепта за това как точно трябва да 
се правят и как да изглеждат. Те са помощна работна инфор-
мация и е важно самият автор да ги разбира. Единственият 
по-сериозен съвет, който мога да дам, е да се спазва на мак-
симум принципът „разделяй и владей“. В момента, в който 
даден граф започне да става прекалено сложен и авторът да 
се обърква, моментално трябва да се помисли за опростяване 
и разделяне на графа на свързани по-малки части.

Ще си позволя да дам и друга аналогия за диалогово-обу-
чаваща програма във вид на сложен интерактивен учебник. 
Тя е с компютърните игри от жанр „приключенски“ (quest, 
adventure game). Подобни игри бяха изключително популярни 
през 90-те години на миналия век. Обикновено са разделени на 
серия от нива (аналог на уроци), във всяко от които героят 
може по свободен избор на играча да обикаля на различни мес-
та (да се обучава по различни пътища за учене) чрез команди 
от клавиатурата или посочване с мишката, и да извършва 
различни действия, за да реши определени загадки (да реша-
ва задачи). Много популярни такива игри навремето бяха 
поредиците за Zork, Indiana Jones, Monkey Island, Kings Quest, 
Leisure Suit Larry и др., както и множество отделни единични 
заглавия. Характерното при този тип игри е, че за всяко ниво 
има фиксиран вход (негово начало) и край (преход към следва-
що ниво), а алтернативните начини за преминаване от едно 
ниво в друго са по-скоро рядкост. Тоест глобалният граф при 
тях е проста линейна структура от поредни нива, а всяко 
ниво е граф от различни дейности за героя, които се допъл-
ват една друга, за да се реши по-глобална загадка (по аналогия 
това би значело да бъде изпълнена целта на урока и да се поз-
воли преминаване към следващ урок).

Накрая ще се върна към спецификата на PowerPoint и ще 
отбележа нещо много важно, което трябва да бъде направе-
но във всяка програма. То е да забраним произволното пре-
минаване от един кадър в друг, т.е. да ограничим измамата! 
В книгите игри възможността за „измама“ не е нещо задъл-
жително лошо – напротив, даже много читатели съзнател-
но предпочитат да четат книгата, като изследват различни 
пътища в един прочит (проверяват какво се случва при даден 
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избор, после се връщат назад, за да видят какво ще се случи с 
друг, след което поемат по пътя, който им е харесал повече). 
При диалогово-обучаващите програми такъв подход за учене 
би бил по-скоро лош и по подобие на компютърните игри не 
трябва да се допуска.

Стандартно в PowerPoint преминаването от един кадър в 
друг става с натискане на левия бутон на мишката където и 
да е по екрана. Бихме искали това въобще да не става и пре-
минаването от един кадър в друг да се случва само чрез пред-
варително зададените от нас бутони. Най-простият начин 
да се направи това е от менюто Transitions > Advance Slide, 
където да се премахне отметката на On Mouse Click. Това 
просто решение, за съжаление, не разрешава проблема напъл-
но, защото все още продължава да е възможна навигация и 
чрез клавиатурата. Тук на помощ идва режима Kiosk, който 
изначало е създаден с друга цел (да се направят многократно 
повтарящи се поредици от кадри), но фактът, че с него се 
забранява навигацията чрез щракане с клавиатурата и миш-
ката, е в голяма помощ. За да го активирате отидете на:

Slide Show -> Set up Slide Show -> Browsed at a Kiosk

Ще видите, че с включването на Kiosk режим вече ще може 
да се навигира между кадрите само и единствено с щракане 
върху създадените от вас бутони.

С изложеното дотук става съвсем лесно създаването на 
диалогово-обучаващи програми, които са изградени като зада-
чи с поредици от въпроси с избираем отговор. Това биха били 
най-елементарните възможни такива програми. Оттук на-
сетне ще покажа как с помощта на Visual Basic for Applications 
можем да създаваме значително по-сложни сценарии, управле-
ние на данни „зад кадър“ спрямо обучаемия (например контро-
лиране на информацията за неговата оценка), както и въз-
можностите на софтуера за приемане на отговори на въпро-
си с отворен отговор.
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Диалогово-обучаващи програми
в Microsoft PowerPoint с помощта

на Visual Basic for Applications

При постъпването ми на работа в Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. имах намерение да 
водя упражнения по избираемия курс на доц. Ангел Ангелов 
„Visual Basic for applications“. Това така и не се случи, но бях 
започнал да подготвям известно количество учебни материа-
ли. Текстът по-долу беше публикуван оригинално в моя личен 
интернет дневник (блог), където имам практика да споделям 
учебни материали със своите студенти.

Visual Basic for Applications (VBA) е програмен език от висо-
ко ниво, който най-често се използва за автоматизиране на 
повтарящи се операции вътре в процесите на съществуващи 
софтуерни продукти. Съдържа някои елементи от обект-
но-ориентираното програмиране (референции към обекти в 
паметта), но най-често с него се програмира в по-процедурен 
стил. Създаден е от Microsoft и се използва масово в техния 
широко известен офис пакет, но също така може да се срещ-
не в редица други софтуерни продукти като Microsoft Visio, 
CorelDraw, Corel PhotoPaint, AutoCad, WordPerfect и др. 

Основната и най-честно използвана функционалност на 
езика е възможността почти всички действия, които човек 
извършва с даден софтуерен продукт, да може да бъдат въз-
произведени от компютър. Ако например ни се налага да из-
вършим многократно сложни еднотипни операции върху раз-
лични обекти (например да преформатираме голям текстов 
документ по даден шаблон, да приложим поредица от фил-
три върху множество снимки и т.н.), ние можем да запишем 
шаблон за тези действия в програмен код, наречен макрос, 
след което просто да изпълняваме този макрос с еднократно 
натискане на бутон.

В най-простата си форма автоматизацията е просто пов-
торение на определен набор от точно определени действия – 
процедури. Например в Word това може да бъде поредицата от 
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операции „удебели шрифта, центрирай го, направи го с шрифт 
Arial и го направи с големина 18pt“. Истинската сила на VBA 
обаче идва тогава, когато извършваме значително по-сложни 
операции, които включват условни оператори и цикли, т.нар. 
структурно програмиране. В този случай ние можем да изпъл-
няваме различни действия спрямо подадените входни данни, 
които да се повтарят многократно с огромна бързина – нещо, 
което би отнело неизмеримо много повече време на човек, от-
колкото на компютъра. В допълнение, VBA ни позволява да 
излезем извън пределите на един софтуерен продукт, като 
от него контролираме друг чрез т.нар. OLE automation. Напри-
мер можем да генерираме документ в Word на базата на данни 
от таблица в Excel, след което да го изпратим по електронна 
поща чрез Outlook – всичко това може да бъде програмирано 
чрез един скрипт, който се изпълнява с еднократно натиска-
не на бутон.

Това, което отначало трябва да знаем за VBA, е, че прог-
рамите, които пишем не генерират изпълним машинен код 
(например EXE под Windows). Сорс кодът на VBA се компилира 
до т.нар. P-code (пакетиран код). Този код различните прило-
жения записват във файловете с документите, които пишем 
(docx, xlsx, cdr и т.н. в зависимост от продукта, с който ра-
ботим). Когато потребителят изпълни този програмен код, 
програмата, с която работи, го стартира чрез своя собстве-
на виртуална машина. 

Можете да си направите аналогия с изпълнението на прог-
рамен код при езици като Java – там се стартира програма, 
наречена Java виртуална машина (JRE), която от своя страна 
изпълнява байт кода (class файловете), който сме компилира-
ли. При VBA процесът е сходен – стартираме програма (Word, 
Excel, PowerPoint…), която от своя страна изпълнява P-кода, 
който сме компилирали в защитена среда. 

Още по-добра аналогия може да си направите с JavaScript 
(JS). JS кодът не може да се изпълнява самостоятелно – той 
трябва да бъде стартиран чрез програмата уеббраузър и да 
бъде приложен върху конкретна уебстраница. По същия на-
чин VBA кодът се стартира чрез даден софтуерен продукт 
и се прилага върху конкретен документ. Понеже VBA кодът 
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се изпълнява „вътре в процеса“ на програмата, с която ра-
ботим, ние спестяваме механизмите за синхронизация между 
различни процеси в операционната система, с което може да 
се твърди, че автоматизацията на процеси чрез VBA би след-
вало да е по-бърза спрямо алтернативни решения.

Оттук нататък програмата, от която е стартиран на-
писаният от нас VBA код, ще наричаме хост (host application). 
Стандартно всеки хост предоставя свои собствени библио-
теки и програмен интерфейс (API) за взаимодействие с VBA 
програми. Това означава, че програмите на VBA не може да са 
универсални – всяка програма се пише с различен код за всеки 
отделен софтуерен продукт, та дори по същество операции-
те да са еднакви. Например удебеляването на шрифт в Word 
от потребителска гледна точка е една и съща по тип операция 
с удебеляването на шрифт в CorelDraw, но от програмна глед-
на точка ние не можем механично да пренесем кода на макрос, 
написан за Word, директно в CorelDraw, защото програмните 
интерфейси на двата продукта са напълно различни.

Друго сходство с езиците на програмиране от високо ниво е 
наличието на автоматично почистване на паметта (garbage 
collector). Когато пишете код с VBA, вие не се грижите за заде-
ляне и освобождаване на памет – тези операции се извършват 
автоматично от виртуалната машина вътре в хоста. По-на-
татък ще разгледаме подробно основните езикови конструк-
ции, след което ще покажем множество практически примери 
в различни приложения.

VBA включва всички стандартни примитивни типове дан-
ни, които вече евентуално са ви познати от уводните курсо-
ве по програмиране. Декрарирането на променлива се извърш-
ва по следния начин:

Dim <varname> As <vartype>

където <varname> е името на променливата, а <vartype> – 
нейният тип. Основните типове данни в езика са следните:
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Тип Вид Стойности

Boolean Булев True или False

Byte Цяло число 0 до 255

Integer Цяло число -32,768 до 32,767

Long Цяло число -2,147,483,648 до 2,147,483,648

LongLong

Цяло число 
(само при
64-битови 
системи)

-9,223,372,036,854,775,808 до 
9,223,372,036,854,775,807

LongPtr Указател
Long при 32-битови и LongLong при 
64-битови системи

Single
Плаваща 
запетая

-3.402823E+38 до -1.401298E-45 за 
отрицателни числа
1.401298E-45 до 3.402823E+38 за 
положителни числа

Double
Плаваща 
запетая

-1.79769313486232e+308 до 
-4.94065645841247E-324 за отрицателни 
числа
4.94065645841247E-324 до 
1.79769313486232e+308 за положителни 
числа

Currency
Фиксиран 
числов

-922,337,203,685,477.5808 до 
922,337,203,685,477.5807

Decimal
Фиксиран 
числов

+/- 79,228,162,514,264,337,593,543,950,33
5 ако няма десетична запетая
+/- 7.9228162514264337593543950335 (28 
цифри след десетичната запетая.

String (фиксирана 
дължина)

Текстови
1 до 65,400 символа (кодировката е 
според източника)

String (променлива 
дължина)

Текстови
0 до 2 милиарда символа (кодировката е 
според източника)

Date Дата и час
January 1, 100 до December 31, 9999 и 
време от 00:00:00 до 23:59:59

Object Референтен Всякакъв обект

Variant Променлив Всякакъв без String (фиксирана дълж.)

Ако например искаме да инициализираме променлива MyVar, 
която да е цяло число от тип Integer, ще напишем следния код:

Dim MyVar As Integer

За да присвоите стойност на тази променлива, използва-
те оператор за присвояване „=“:

MyVar = 10
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Важно е в самото начало да се отбележи, че във VBA няма 
специален символ за край на команда. В други програмни езици 
съществуват разделители (например „;“) и чрез тях можете 
да изпълните две команди на един ред. При VBA е задължител-
но всяка команда да е на отделен ред. Въпреки това има начин 
да се декларират няколко променливи с една команда на един 
ред, например:

Dim Var1 As Long, Var2 As Integer, Var3 As Single

Специално отбелязвам, че е необходимо да запишете типа 
на всяка една от изброените променливи. Ако не го направи-
те, те ще станат Variant. Например, ако напишете следното:

Dim Var1, Var2, Var3 As Long

може погрешно да си помислите, че сте декларирали и трите 
променливи като Long. Това не е така. Вие реално сте декла-
рирали първата и втората като Variant и само третата като 
Long, т.е.:

Dim Var1 As Variant, Var2 As Variant, Var3 As Long

Декларирането на променливите във VBA не е задължи-
телно. Ако използвате променлива, която не е декларирана, 
тя автоматично приема тип данни Variant. Този тип данни е 
по-специален от останалите, защото не е строго фиксиран. 
Ако например присвоите Byte на Variant променлива и извърш-
вате аритметични операции с нея, тя ще се интерпретира 
като Byte. Ако обаче по някаква причина прехвърлите типа, 
тази променлива автоматично ще бъде интерпретирана 
като по-големия тип – в примера Integer.  Колкото до самите 
аритметични операции, те са стандартните, които може да 
видите във всеки език за програмиране:
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Оператор Описание Пример

+
Събира числа от вся-
какъв тип

Dim A As Integer
A = 6 + 5
'11

–
Изважда числа от 
всякакъв тип

Dim B As Integer
B = 10 – 6
'4

*
Умножава числа от 
всякакъв тип

Dim C As Integer
C = 3 * B
'12

\ Дели цели числа
Dim D As Integer
D = 32 \ 20
'1

MOD
Остатък от деле-
ние на цели числа

Dim E As Integer
E = 32 MOD 20
'8

/
Дели числа с плаваща 
запетая

Dim F As Double
F = 30 / 20
'1.5

^
Експонента, работи 
с всякакви числа, но 
връща винаги Double

Dim G As Double
G = 3 ^ 2
'9.0 – винаги Double

=
Дава стойност на 
променлива или срав-
нява изрази

Dim H As Integer
H = 8
'Присвоява 8 на H
Dim HEven As Boolean
HEven = (H Mod 2 = 0)
'Проверява дали H Mod 2 e 0
'и връща true или false на HEven

<, <=, 
>, >=, 

<>
Сравняват изрази

Dim I As Integer, J As Integer
I = 3
J = 4
IJCompare As Boolean
IJCompare = I < J
'true
IJCompare = I >= J
'false
IJCompare = I <> J
'true

AND
Логическо „И“ – ако и 
двете са истина, връ-
ща true – иначе false

Dim LogicalCmp As Boolean
LogicalCmp = (I=3) AND (J=4)
'true
LogicalCmp = (I <5) AND (J > 8)
'false, J не е по-голямо от 8

OR

Логическо „ИЛИ“ – ако 
поне едно от двете е 
истина, връща true – 
иначе false

LogicalCmp = (I < 5) OR (J > 8)
'true, I е по-малко от 5
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Оператор Описание Пример

NOT
Логическо отрицание 
– превръща true във 
false или false в true

LogicalCmp = NOT (I < 5)
'false, защото I < 5 връща true

XOR

Изключващо „ИЛИ“ 
– ако само едното е 
истина, връща true – 
иначе false

LogicalCmp = (I < 5) XOR (J >8)
'true, само едно от двете е 
вярно
LogicalCmp = (I < 5) XOR (J >0)
'false, и двете са верни
LogicalCmp = (I<=0) XOR (J>10)
'false, нито едно не е вярно

AndAlso
Логическо „И“ с пре-
късване, ако първият 
израз е false

LogicalCmp = (I=3) AndAlso (J=4)
'true, и двете са проверени
LogicalCmp = (I=3) AndAlso 
(J>10)
'false, и двете са проверени
LogicalCmp = (I<0) AndAlso (J=4)
'false, само първото е проверено

&

Долепва два тексто-
ви низа. Ако подадем 
данни, които не са 
текстови низ, те се 
превръщат в String

Dim StrConcatVar As String
StrConcatVar = I & J
'34
StrConcatVar=”I = “&I&”, J=”&J
'I = 3, J = 4

Възможно е да поставяте коментари в кода. Това се прави 
или чрез оператор REM, или чрез неговия съкратен запис еди-
нична кавичка:

Rem this is a comment

’This is also a comment

Има и други оператори, които са или по-рядко използвани, 
или прекалено сложни за обяснение на този етап. Някои от 
тях ще разгледаме по-нататък.

Възможно е да дефинирате и константи. Това са таки-
ва променливи, които след инициализация не могат да бъдат 
променяни. Константите се декларират и инициализират по 
следния начин:

Const NameOfConst As Integer = 10

След тази декларация NameOfConst вече не може да си про-
меня стойността.



89

Естествено, както всеки друг език за програмиране, VBA 
дава възможности за условни оператори. За по-нататъшна-
та демонстрация ще използвам много често условните опера-
тори – именно чрез тях ще оценяваме верността на въведени 
от обучаемите отговори. 

При създаването на условни оператори е задължително да 
се дефинират началото и края на блоковете. Основната кон-
струкция е следната:

If условие_1 Then

  резултат_1

ElseIf условие_2 Then

  резултат_2

...

ElseIf условие_n Then

  резултат_n

Else

  резултат_else

End If

Съществуват различни видове цикли и още огромно множе-
ство от езикови конструкти. Тази книга няма за цел да бъде 
изчерпателно ръководство за това как се програмира на VBA, 
поради което ще се спра с описанието на езика до тук. Това 
бяха буквално най-основните неща, които трябва да се знаят, 
за да може да се създават ефективни диалогово-обучаващи 
програми в PowerPoint с помощта на езика VBA. По-нататък 
в текста ще пиша VBA код, като при евентуално наличие на 
нови конструкти, те ще бъдат обяснени на място.

Вероятно подразбирате, че оттук насетне ще използва-
ме VBA, за да създаваме по-сложни диалогово-обучаващи прог-
рами. За целта е нужно първоначално да активирате меню-
то Developer. Това става, като отидете на File > Options > 
Customize Ribbon, добавете отметка на Developer и натисне-
те ОК. Именно разделът от менюто Developer показва допъл-
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нителните бутони, с които се пишат макроси и процедури в 
продуктите от Office пакета.

Първата задача, с която ще се заемем, е да се покаже как 
можем да направим така, че натискането върху някоя хипер-
връзка може да бъде реализирана така, че да извършва повече 
от едно действие, а не само да пренасочва потребителя към 
различен кадър. Например на последния кадър от презентаци-
ята ще поставим цяло число със стойност „6“, което ще има 
смисъл на оценка, а при натискане върху бутон „Помощ“ ще 
се получава така, че тази оценка ще намалява с някакъв кое-
фициент (например фиксирано от 25 стотни). 

От менюто Developer добавете обект от тип Label, в чий-
то текст напишете числото 6.00. Това се извършва, като с 
десен бутон изберете Label Object > Edit. След това отново 
с десен бутон може да разгледате неговите характеристики 
(Property Sheet) и в тях да зададете име на обекта като score, 
както е показано на фиг. 20. За разлика от всички други обекти, 
в които потребителите са свикнали, именно от този диалогов 
прозорец се правят всички настройки на характеристики на 
тези по-специални обекти – големина на шрифта, цвят, фон 
на текста и др. На този етап от най-голямо значение е името 
(name) на обекта, защото по-нататък в програмния код ще се 
обръщаме чрез него, за да променяме негови характеристики. 
По-конкретно ще правим така, че да променяме текста му с 
по-малко число, когато потребителят използва помощ.

Фиг. 20. Характеристики на програмируем обект в Microsoft 

PowerPoint
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Следващата стъпка е да заменим обикновената хипер-
връзка на бутона за помощ от предишно създадения кадър с 
такава, която извиква макрос. Макросите са процедури, кои-
то описваме с програмен код. Те се създават от Developer > 
Macros. Ще излезе диалогов прозорец, в който първо трябва да 
се въведе име на макроса. Тук е силно препоръчително да из-
берем такова име, което да отговаря точно на действието, 
което ще се извършва. Например, ако пишем код за натискане 
на първа помощ на първа подзадача (Help11), ще зададем аб-
солютно същото име, както е показано на фиг. 21. След това 
трябва да се натисне бутон Create, за да се отвори прозоре-
цът за написване на същинския програмен код.

Фиг. 21. Създаване на макрос в Microsoft PowerPoint

Редакторът за VBA код е доста елементарен и не предлага 
богати възможности като средите за програмиране (IDE) на 
пълнофункционалните езици за програмиране, но за сметка на 
това тук не се и изискват кой знае колко много удобства, 
защото програмните кодове обикновено са кратки и елемен-
тарни. Ще видите, че при създаване на макроса средата е ге-
нерирала нова функция с име Help11. В тялото ѝ (между от-
варящия блок Sub Help11() и затварящия блок End Sub) трябва 
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да се напише и програмният код. За нашата цел той ще има 
следната структура

Sub Help11()

  SlideX.score.Caption = Val(SlideX.score.Caption) 
- 0.25

  SlideShowWindows(1).View.GotoSlide Y
End Sub

От удебеления текст X е номерът на последния кадър от 
презентацията, където се намира етикетът с числото 6.00, 
а Y е номерът на кадъра, в който се изобразява текстът на 
помощ Help11. Чрез функцията Val преобразуваме текста на 
етикета (който е String) в число, за да можем впоследствие да 
извадим 25-те стотни, а с функцията GotoSlide правим прес-
качане от текущия кадър в друг.

Фиг. 22. Създаване на събитие за стартиране на макрос в 

Microsoft PowerPoint

Сега трябва да заменим (премахнем) съществуващата хи-
первръзка с действие (Action). Маркирайте бутонът за из-
викване на помощ, след което изберете Insert > Action. Там 
се задава и съответният макрос, който трябва да се извика 
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(фиг. 22). Опитайте и ще видите, че след използване на по-
мощ и при достигане на последния кадър ще стане така, че 
оценката се е редуцирала.

Обръщането към кадри по техните номера е изключител-
но неудобно. Причината за това е, че при нужда от добавяне 
на нов кадър (например допълнителна помощ в дадена подза-
дача), цялата номерация визуално ще се разбърка (кадрите 
си пренареждат имената на екрана, но имената им в систе-
мата от типа SlideX си оставят старите). Това няма да на-
прави програмния ни код неработещ, но бъдещо проследяване 
и редактиране би било изключително неприятно и трудно. 
Замислете се къде точно отиваме, ако изпълним следния код:

SlideShowWindows(1).View.GotoSlide 27 

Това „магическо число“ 27 какво точно означава? Би било 
по-хубаво да използваме име – например Help53 (заглавието 
на слайда, който сме сложили, за да разбираме към кого се 
обръщаме). Поради тази причина е препоръчително да из-
вършим допълнителна работа, с която кодът ни да стане 
по-разбираем и по-лесен за модифициране в бъдеще.

Първият трик, който може да се използва като потенциал-
но решение, е да използваме съществуващото заглавие (Title), 
което тъй или иначе препоръчах да се слага на всеки кадър. Иде-
ята е да добавите функция, която обхожда с цикъл всички съ-
ществуващи кадри и намира този, чието заглавие е търсеното 
от вас, а като резултат връща неговия индекс. Така можете 
да извиквате тази функция на мястото на „магическото чис-
ло“ и кодът да стане значително по-прегледен. Единственото, 
което трябва много внимателно да следите, е заглавията на 
кадрите ви винаги да са с уникални и правилни имена.

Ето примерен код на споменатата функция:

Function IdByTitle (slideTitle As String)

 For Each Slide In ActivePresentation.Slides

     Dim cst As String

     cst = Slide.Shapes.title.TextFrame.TextRange.
Text
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     If cst = slideTitle Then

         IdByTitle = Slide.SlideIndex

         Exit Function

     End If

 Next

End Function 

Сега, ако например искаме да прескочим в кадър със загла-
вие Help13, ще извикаме функцията по следния начин:

SlideShowWindows(1).View.GotoSlide IdByTitle("   
Help13")

Обърнете внимание, че запазваме празните интервали, 
които първоначално въвеждахме за прегледност на хипервръз-
ките. Ако не желаем да ги има, можем да модифицираме функ-
цията с използване на команда Trim по следния начин:

Function IdByTitle (slideTitle As String)

 For Each Slide In ActivePresentation.Slides

     Dim csts As String

     cts = Slide.Shapes.title.TextFrame.TextRange.
Text

     If Trim(cts) = Trim(slideTitle) Then

         IdByTitle = Slide.SlideIndex

         Exit Function

     End If

 Next

End Function 

Вече няма да има проблем да пренасочваме към кадъра, без 
да се грижим за интервалите в началото на заглавната им 
част, например:
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SlideShowWindows(1).View.GotoSlide 
IdByTitle(″Help13″)

Това решение би накарало професионалния програмист да 
негодува, защото със сигурност обхождането на всички кад-
ри с цикъл е неоптимално. Друг начин за справяне със ситуа-
цията е да се възползваме от характеристиката Name, коя-
то притежава всеки кадър от презентацията. Отваряйки 
редактора за VBA код, от списъка вдясно изберете кадъра в 
Microsoft PowerPoint Objects и натиснете F4. В менюто с харак-
теристиките ще можете да промените Name на въпросния 
кадър. След това можете да пренасочвате потребителя към 
този кадър чрез следния код (всичко изписано на един ред!):

SlideShowWindows(1).View.GotoSlide(

     ActivePresentation.Slides("SLIDE NAME").
SlideIndex

)

където SLIDE NAME е името на кадъра, който сте задали. Вед-
нага ще забележите, че не всички кадри присъстват в списъка 
с Microsoft PowerPoint Objects – в него са изредени само тези от 
презентацията, в които има вмъкнати VBA обекти. Затова е 
нужно съвсем паразитно да вкарате какъвто и да е обект във 
всеки кадър, след което да го изтриете. Само така кадрите 
ще се появят за редактиране като обекти в редактора.

Трети начин е да се откажем от прескачането в различни 
кадри по номерата им и да си направим изкуствено подпре-
зентации (Custom Slide Shows) за всеки отделен кадър. Това се 
получава от менюто SlideShows > Custom SlideShows > Custom 
Shows (фиг. 23).
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Фиг. 23. Създаване на подпрезентация в Microsoft PowerPoint

Задайте име на подпрезентацията, което да съвпада с 
кадъра, който искате тя да отвори (на фиг. 24 е показана 
подпрезентация Help11, която отваря кадър Help11).

Фиг. 24. Подпрезентация с единствен кадър в Microsoft PowerPoint

Накрая във VBA можете да използвате GotoNamedShow 
вместо GotoSlide:

SlideShowWindows(1).View.GotoNamedShow "Help11"

При първия вариант имаме техническото удобство и не 
се налага да вършим кой знае колко допълнителна работа, а 
вместо това се възползваме от вече наличното създадено от 
нас заглавие на презентацията. За сметка на това имаме об-
хождане в цикъл на множеството от всички кадри в систе-
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мата, което със сигурност не е толкова ефективно, колкото 
другите две решения и съответно от програмистка гледна 
точка би било оценено като лоша практика. 

Вторият метод има неудобството, че се налага да вър-
шим доста работа по именуването на кадрите. Вмъкването 
и изтриването на обект и последващата промяна на харак-
теристика на всеки кадър вероятно го прави и най-бавното 
за изпълнение, защото изисква най-много ръчен труд. Въпреки 
това поне по мое мнение е и най-правилното от техническа 
гледна точка решение, защото, за разлика от третото, не 
добавя паразитни допълнителни обекти в системата.

Третото решение е достатъчно бързо и лесно за изпълне-
ние (просто при създаване на нов кадър винаги създавайте и 
Custom SlideShow за него), но от своя страна то има недоста-
тъка, че от техническа гледна точка при извикване на подпре-
зентация се сменя активният прозорец. Това на този етап не 
е никакъв проблем, но би могло евентуално да обърка друг наш 
код, ако започнем да правим по-сложни програми.

Другата част от кода, която евентуално може да ни под-
разни, е тази с обръщенията към етикета (обекта) с оценка-
та. Тук поне на този етап (PowerPoint до версия 2021) нямаме 
кой знае колко опции за много елегантни решения. Програмата 
вътрешно си именува обектите на целите кадри като SlideX. 
Промяната на тяхната Name характеристика, за съжале-
ние, не променя името на променливата, с която PowerPoint 
работи вътрешно. Тоест ако някога направим нашия после-
ден кадър например с номер 32, той ще получи системно име 
Slide32 и когато там сложим етикет за оценката с име score, 
ще трябва винаги да се обръщаме към него чрез Slide32.score.

Това неудобство (да помним номерата на кадрите, в кои-
то се намират споделените обекти) потенциално би могло 
да бъде решено чрез дефинирането и употребата на глобал-
ни променливи, които от своя страна са просто референции 
към тези обекти, но лично аз не препоръчвам тази практика 
и по-скоро бих предложил да не се ползва. Вместо това предва-
рително създайте важните кадри в самото начало на презен-
тацията – например първия кадър като Slide1, последния като 
Slide2 и т.н., и чак след това добавяйте всички останали, в 
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които няма споделени обекти. Така винаги важните кадри, 
които съдържат споделените обекти, ще са с малки номера и 
ще се помнят по-лесно кой – кой е.

Накрая ще забележите, че след приключване на презентаци-
ята се получава така, че стойността на оценката се запазва. 
При изключване на PowerPoint ще се изведе съобщение, че фай-
лът е променен и потребителят ще бъде попитан дали иска 
да го запази. Ако той натисне Save и го запази, при следващото 
пускане на програмата оценката ще бъде вече променената.

За да се справим с този проблем е нужно всеки път при 
пускане на презентацията да нулираме данните от оценка-
та към първоначалните им стойности, т.е. да я правим 6.00. 
Обикновено правим това, като на първия кадър от презента-
цията, на който винаги има някакви встъпителни думи, оста-
вяме бутон за преминаване напред, който именно извършва 
действие за задаване на началните стойности.

Колкото до специфичната информация за предвидени греш-
ки, това се реализира аналогично на помощите. При натис-
кане на бутона за проверка на отговора се използва условен 
оператор, с който се прави последователно сравнение с пред-
варително зададени стойности, а в блоковете на всеки блок 
се извършва различно пренасочване. На същото място се по-
ставя и препратката към кадъра за верен отговор.

Традиционно един съществен проблем, пред който се 
сблъскват всички автори на диалогово-обучаващи програми, 
е този за точните съвпадения при въвеждане на отворен от-
говор. Ако накараме ученик да измери отсечка с дължина 12 
сантиметра, всички възможни верни отговори са:

– 12
– 12 см
– 12 см.
– 12 cm
– 12 cm.
– 12 сантиметра
– …

В крайна сметка, когато въпросът се сблъска с текстови 
низове с различно съдържание (различна поредица от симво-
ли), но всички те сами по себе си са верни, това би породило 
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една гигантска поредица от по същество едни и същи, но от 
програмна гледна точка различни верни отговори. Бихме ги 
програмирали (най-тромаво) по следния начин:

If StrComp(TextBox1.Text, "3", 1) = 0 Then

   SlideShowWindows(1).View.GotoNamedShow "OK11"

ElseIf StrComp(TextBox1.Text, "3 см", 1) = 0 Then

   SlideShowWindows(1).View.GotoNamedShow "OK11"

ElseIf StrComp(TextBox1.Text, "3 см.", 1) = 0 Then

   SlideShowWindows(1).View.GotoNamedShow "OK11"

…

Частична помощ за подобни случаи би могла да е употреба-
та на т.нар. регулярни изрази.  Например, ако искаме да при-
емем верен отговор “12” или 12, последвано от интервал и 
каквато и да е поредица от всякакви възможни символи, бихме 
могли да използваме следния код:

Set regX = CreateObject("vbscript.regexp")

regX.Pattern = "^(12|12\s.*)$"

If regX.tets(TextBox1.Text) = True Then

   SlideShowWindows(1).View.GotoNamedShow "OK11"

...

Естествено, подобно решение, макар и работещо, е далеч 
от съвършено. Изобщо трябва да знаем, че за компютъра по-
дадените от нас отговори са просто една поредица от бито-
ве – той не разбира какво всъщност стои зад тях и без на-
личие на изкуствен интелект не разбира смисъла им. Поради 
тази причина при съставяне на диалогово-обучаваща програма 
следва да спазваме следните препоръки:
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• Отговорите трябва да са максимално кратки – да бъде 
очевидно, че те са просто едно число или една дума. Ако 
отговорът на въпроса е дума, винаги прилагайте функция-
та LCase, която променя всички главни букви в подадения 
текст в малки, и съответно въвеждайте верните и пред-
видените грешни отговори само с малки букви.

• Ако все пак има по-сложен формат на отговора, той трябва 
да е максимално ясен за потребителя и при възможност да 
се опрости. Ако се очаква да се въведе (както в примера) 
отговор „12 см“, добавете чисто визуално на екрана „см“ 
след текстовото поле и по този начин ще стане катего-
рично ясно, че в полето за отговор трябва да се въведе само 
и единствено числовата стойност.

• Почиствайте потребителския вход, като премахвате 
празни символи преди и след написаното от потребителя, 
т.е. използвайте функцията Trim. По този начин си спес-
тявате неудобството той да въведе визуално изглеждащ 
като напълно верен, но технически засечен като грешен 
отговор заради невидим интервал преди или след въведе-
ния текст.
Последното, което остава да се направи, е готовата прог-

рама да може да се използва като такава, без да бъде нужно 
потребителят да стартира сам презентацията. За целта на-
правете следното:
• На последния кадър, на който обикновено слагате някакви 

заключителни думи, поставете бутон за приключване на 
програмата, с който изпълнете макрос с код Application.
Quit. С това вие принуждавате PowerPoint да се загаси. 
Така няма да се налага човек да знае, че трябва да натисне 
бутона ESC на клавиатурата, за да спре програмата, а ще 
има очевиден начин за това. Може да добавите този бу-
тон на всеки кадър от презентацията (например във вид 
на Х в горния десен ъгъл на екрана), за да може потребите-
лят да излезе от програмата във всеки един момент.

• Запаметете файла като Macro enabled show (ppsm) формат.
PPSM файловете, за разлика от стандартните PPTM, са 

такива, че автоматично пускат презентацията на цял екран. 
С това и програмата ще бъде готова за разпространение. 
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Пазете оригиналния PPTM файл, в случай че се наложи да ре-
дактирате и дообогатявате програмата си в бъдеще.

Фиг. 25. Предупреждение за евентуални проблеми със сигурността

Важно: при пускане на програмата потребителят винаги 
ще бъде питан дали желае да активира макросите. Ако той не 
го направи, вашата програма няма да работи. Това предупреж-
дение за сигурността (фиг. 25) няма как да бъде избегнато, 
освен ако не намерите начин да подпишете презентацията с 
валиден цифров подпис.

Оттук насетне просто импровизирайте! Имате софтуерен 
продукт с богати мултимедийни възможности и пълнофунк-
ционален програмен език, с който може да го управлявате. Има-
те огромно поле за импровизации! Приятно учене и творене!



102

Студентски разработки

Три ДОП за линейна алгебра от студенти в Техническия 

университет – София

С помощта на студенти с цел да подпомогна експери-
мента си, свързан с моята докторантура, разработихме 
три дипломни работи със софтуерни продукти за програми-
рано обучение, които бяха на базата на опростена схема за 
диалогово-обучаващи програми. Те бяха внедрени като допъл-
нителни ресурси в средата за електронно обучение, която 
използвах по време на експериментите си.

Дипломната работа „Интерактивен обучителен софтуер 
по избрани теми от линейна алгебра“ (Дончев, 2012) е рецензи-
рана и защитена пред изпитна комисия с оценка „отличен“ (6) 
в катедра „Компютърни системи“ на Техническия универси-
тет – София. С моята методическа помощ студентът разра-
боти и платформа, която може да послужи като библиотека 
за улеснение на създаване на други подобни продукти за инте-
рактивно обучение. Използваният програмен език беше Java. 
Софтуерният продукт предоставя поредица от уроци, като 
към всеки от тях има добавен модул за решаване на задачи. 
При задачите е реализирана система за проверка на отговора, 
като при грешен отговор тя показва точно коя стойност в 
матрицата е сбъркана. Важно е да се отбележи, че задачите 
се генерират динамично, а не са предварително дефинирани. 
Предоставя се възможност за помощ, включително и кон-
кретна, при предварително дефинирани като известни греш-
ки. Преизползваемата платформа предоставя общите части 
от графичния интерфейс и помощни класове за съставяне на 
уроци. Потребителският интерфейс, както и съдържанието 
са изцяло на български език. Учебните материали (уроците 
и съответната логика за генериране на задачи) се включват 
като модули, които се пакетират в JAR файлове (които сами 
по себе си са обикновени ZIP архиви). Примерен екран от при-
ложението е показан на фиг. 26.
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Фиг. 26. ДОП за задачи с матрици и операции с матрици

Дипломната работа „Интерактивен софтуер за обуче-
ние по тема „Квадратични форми“ от линейната алгебра“ 
(Стоич ков 2012) също е рецензирана и защитена пред изпит-
на комисия с оценка „отличен“ (6) в катедра „Компютърни 
системи“ на Техническия университет – София. При прегледа 
на съществуващи софтуерни продукти не беше намерен при-
мер за програма, която е специализирана за обучение по тема-
та „Квадратични форми“, което прави софтуерния продукт 
много иновативен в областта на електронното обучение по 
линейна алгебра. 

Програмата е написана на програмния език C# с WPF на 
.NET Framework 3.5 и не изисква инсталация на потребител-
ски компютър – с изключение на стари инсталации на компю-
търни системи с Microsoft Windows XP, на които е възмож-
но да няма добавен .Net Framework. Програмата би трябва-
ло да тръгва безпроблемно на всякакви компютри с обновен 
Microsoft Windows XP, както и без никакви модификации при 
Microsoft Windows версии Vista, 7 и 8.

Интерфейсът на софтуерния продукт представлява си-
мулация на традиционен хартиен учебник. Включена е визуа-
лизация на прелистване на страници на книга (фиг. 27). Пър-
вите 12 страници включват теоретичен материал (дефини-
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ции, теореми и примери) по темата „Квадратични форми“, 
взети от учебник по линейна алгебра и аналитична геометрия 
(Доневска и др. 1994). На последните три страници се предос-
тавят задачи за упражнение, в които студентите трябва да 
решат съответни задачи (фиг. 28) за канонизация на квадра-
тични форми по два различни метода – на Якоби и на Лагранж. 

Фиг. 27. ДОП за задачи от темата „Квадратични форми“ 1

Осигурена е проверка на въведените данни, като програ-
мата показва къде точно е допусната грешка. Студентите 
могат във всеки един момент да се придвижват напред/назад 
в книгата, като програмата няма да загуби текущото със-
тояние на въведена информация. По този начин те могат да 
правят справка с теоретичния материал и да се връщат об-
ратно към решение на задачата. Тя се генерира динамично. 
След успешно решение на дадена задача е възможно да бъде 
генерирана нова. Интерфейсът е изцяло на български език.
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Фиг. 28. ДОП за задачи от темата „квадратични форми“ 2

Софтуерният продукт от дипломната работ „Софтуер 
за електронно обучение на тема „Евклидови и унитарни прос-
транства“ от линейна алгебра“ (Стефанов 2013) е разрабо-
тен през 2012 г., но самата дипломна работа е рецензирана 
и защитена пред изпитна комисия с оценка „отличен“ (6) в 
катедра „Компютърни системи“ на Техническия универси-
тет – София, година по-късно – през 2013. Софтуерната сис-
тема се състои от две програми – DBES.exe, която се използ-
ва от студентите за преглед на теоретична информация и 
решаване на задачи, и DBES_AdminTool.exe, която се използва 
от преподавателите за въвеждане на нови уроци и задачи. 
Продуктът е реализиран с Visual Studio 2010 на езика C#. Из-
ползван е .Net Framework 4, което тогава можеше да се приеме 
като недостатък, защото би изисквало инсталацията му на 
потребителския компютър при по-стари версии на Windows 
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(XP или Vista). За визуализиране на математическите сим-
воли е употребена предварително компилирана библиотека 
mimeTex, което създава известни проблеми при визуализация-
та на текста, както може да се види на фиг. 29.

Фиг. 29. ДОП за задачи от „Евклидови и унитарни пространства“

Реализирана е функционалност за автоматично оценява-
не, но реализацията на задачите е само във вид на тест с изби-
раем отговор, което не може да се отчете като технологична 
новост. Задачите се съхраняват във формат XML. Добавянето 
и премахването на нови ресурси става изключително лесно – 
просто се посочва генерираният от DBES_AdminTool.exe файл.

Въпреки че от технологична гледна точка продуктът не 
предоставя нищо иновативно, той все пак е уникален с това, 
че друг, свързан с „Евклидови и унитарни пространства“, не 
беше открит чрез търсене в интернет. 

Както в другите програми, така и тук интерфейсът е изця-
ло на български език, което винаги е било мое лично изискване.
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Някои ДОП от магистърска програма ТОМИ

Като хубав приме р за диалогово-обучаваща програма, на-
правена на Microsoft PowerPoint, бих демонстрирал проекта на 
Петя Григорова (2020), който представя обучителна програ-
ма за ирационални дробни неравенства. Кадър с първа подзада-
ча е представен на фиг. 30.

 

Фиг. 30. Условие на задача за ирационално дробно неравенство

Фиг. 31. Въпрос с избираем отговор
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Интерактивното взаимодействие с ученика започва със 
задаване на въпрос с избираем отговор представен на фиг. 31.

Фиг. 32. Кадър с потвърждение за правилен избор

Фиг. 33. Въпрос с избираем отговор и повече от един възможен 

правилен избор

По всяко време е възможно да се потърси допълнителна по-
мощ чрез нарочно поставен бутон. При правилно отговаряне 
следва кадър с поощрение и обяснение – пример за първа подза-
дача е представен на фиг. 32. Разклоненият процес се наблю-
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дава при втората подзадача, където става възможно даване 
на повече от един верен отговор (фиг. 33). При всяка грешка се 
дава специфична помощ за дадения дистрактор.

Друг по-скорошен пример, който мога да покажа, е разра-
ботката на Георги Георгиев (2020), който е обучаваща про-
грама за изучаване на косинусовата теорема. Програмата е 
написана на програмния език Java и основно е разделена на два 
модула – един обучителен и един от тип „калкулатор“, в кой-
то обучаемият може да си съставя сам задачи и да проверява 
техните отговори. В обучителния модул в последователни 
кадри се поднася информация за теорията, свързана с косину-
совата теорема, като периодично се задават кратки въпроси 
на обучаемия. Примерен кадър е представен на фиг. 34.

Фиг. 34. Диалогово-обучаваща програма за косинусова теорема

Примерен кадър от втория модул е показан на фиг. 35.
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Фиг. 35. Калкулатор за косинусова теорема

Друг пример

През дългогодишната си практика ас. Исуфов е събрал мно-
го студентски проекти за диалогово-обучаващи програми. Тук 
ще си позволя да представя само един, в който е реализиран 
по-нестандартен проект от студента Добринка Терзиева – 
класическата задача за преливанията от три туби (една 8 л, 
5 л и 3 л), с които трябва да се измерят точно две по 4 л 
течност. Заглавната страница с условието на задачата е по-
казана на фиг. 36.

Във встъпителните кадри програмата превежда обучаемия 
през информация за това кои са позволените и кои са непозво-
лените действия, които би могъл да направи (примерен кадър е 
показан на фиг. 37). Всичко това се случва чрез поредица от ани-
мации, които насочват потребителя визуално чрез стрелки.
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Фиг. 36. Условие на задачата с преливанията

По-нататък обучаемият се пренася към решаване на са-
мата задача, като сам започва да извършва преливанията. 
Програмата поддържа брояч за това колко пъти е преси-
пана течността и също така го контролира дали го прави 
корект но. При въвеждане на невалидни стойности тя го 
спира и му обяснява, че се опитва да извърши некоректно 
действие, като чрез диагностика на грешката се получава и 
специфична помощ (т.е. от теоретична гледна точка е на-
правил предвидена грешка) – има значение дали добавя по-
вече, или по-малко от необходимото, както и дали въобще 
преливането е възможно да бъде направено. Примерен кадър 
е показан на фиг. 38.
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Фиг. 37. Обучение за позволените действия (преливания)

Фиг. 38. Извършване на преливания от потребителя
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Заключение

В „Организационен м одел за приложение на интерактивни 
методи в обучението по линейна алгебра“ (Петров, 2014) са 
изведени три мои приноса, които са свързани с теорията на 
диалогово-обучаващите програми. Тази монография, като час-
тично производен труд, би следвало по наследство да ги носи 
със себе си.
• Научноприложни:
o Теорията за програмирано обучение чрез диалогово-обуча-

ващи програми е прецизирана и обогатена. Поставени са 
основите за нейното ефективно свързване с уеб 2.0 обуче-
нието.

o Разработен е модел за автоматично оценяване в диалого-
во-обучаващи програми.

• Приложни:
o Разработени са първи прототипи на диалогово-обучаващи 

програми за целите на обучението по линейна алгебра.
След завършването на книгата нескромно ще си позволя да 

добавя в списъка един допълнителен принос:
• Научен:
o Цялостно систематизиране на теорията на диалого-

во-обучаващите програми чрез обвързването ѝ с меж-
дупредметни връзки с други науки: психология, педагогика 
и методика на обучение.
Обикновено в заключението на подобни книги се очаква да 

се прочете едно приповдигнато и силно оптимистично очак-
ване на автора относно бъдещото развитие на представения 
от него труд. Аз обаче ще подходя по-прагматично – например 
не си представям национална програма с мощно централизи-
рано финансиране, с която да се напишат модерни интерак-
тивни учебници на базата на диалогово-обучаващи програми. 
Това би била много рискова инвестиция с неясен резултат. 
По-реалистично би било да очакваме отделни учители и уче-
ни да интегрират елементи на теорията в свои творчески 
проекти. Това, което мога да обещая, е, че ще ги подкрепям ме-
тодически и технологично, като запазя традицията на курса 
в магистърската програма ТОМИ.
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