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П Р Е ДГО В ОР

В книгата се идентифицират и изследват процеси и проблеми, свързани
с ефективното интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в дейностите както вътре в един
университет, така и в дейности, свързани
с различни външни за университета
организации и потребители, с цел да
се подобри качеството на обучението,
изследователската работа и управлението
и да се засили ролята на университета в
служба на обществото. Представя се модел
на Глобален кампус, както и отделни
негови компоненти, инструменти, методи,
форми на организация и принципи. За
основа на изследванията, представени
в книгата, са използвани резултати
от множество изследователски, образователни, развойни и внедрителски
проекти, включително и проекти и
изследвания, в които авторът е участвал като ръководител, изследовател и
разработчик.
Както се отбелязва и в други
изследвания в областта, трансформацията на един традиционен университет
към университет от тип Глобален кампус
е свързано с дълбока промяна на всички
равнища. Много от факторите, които
предизвикват трансформацията, имат и
деструктивен характер и понякога водят
до непредвидими последици. Именно
заради това трансформацията не може да
стане по един ясно определен план, а се
нуждае от прилагането на подход, свързан
с експерименти и усвояване на найдобрите световни практики. Естествено,
както при всяка друга експериментална
дейност, някои от експериментите могат

да се окажат неуспешни, но това също
допринася за намирането на подходящия
модел за трансформация.
В първа глава се прави въведение
в областта. Следващата, втора глава,
е посветена на електронното обучение, разгледано от технологическа,
педагогическа, организационна, управленска, икономическа и политическа
гледна точка. Отбелязват се големите
трансформации, които се предизвикват
от ефективното използване на ИКТ във
висшето образование. Представени са
множество
изследвания,
разработки
и пилотни внедрявания в областта
на е-обучението. В трета глава са
разгледани проблемите, свързани с
управление на знанията и използването
на интелигентни системи за е-обучение,
както и отражението им при процесите
на глобална промяна в областта на
корпоративния сектор и на висшето
образование. Представени са множество
изследвания, разработки и пилотни
внедрявания в областта на управлението
на знания, системи за управление на
иновациите, интелигентни системи за
е-обучение, системи за обучение през
целия живот, “сериозни” игри, съвременни
електронни “умни” книги и др. В четвърта глава е направен задълбочен анализ на
процеса на преминаване на обществото
към т. нар. Общество на знанието,
както и на ролята на университетите
в това общество. Представени са и са
анализирани множество съвременни
модели на университети, както и
някои възникващи модели, повлияни от
процеса на глобализация и използването
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на ИКТ, и са изведени характеристиките
на един възникващ модел на Глобален
кампус. Представени са и серия от
изследвания, разработки и пилотни
експерименти, които са ориентирани
към различни компоненти на модела
„Глобален кампус”. В заключението
са направени множество изводи и
са
предложени
възможни
бъдещи
изследвания и разработки, свързани с
Глобалния кампус.
Използвам възможността да изразя
голямата си благодарност към съпругата
си Илиана, която през всичкото време
е споделяла заедно с мен несгодите и
радостите на научната работа и е поемала

8

голяма част от грижите за семейството.
Благодаря и на синовете си, Венци и Явор,
на които съм отделял по-малко време,
отколкото ми се е искало. Благодаря и
на целия екип на Центъра по технологии
на информационното общество, който
винаги е стоял зад мен и ми е помагал
да се чувствам достатъчно силен, за
да постигаме цели, които изпреварват
развитието с години. Благодаря и на
всички останали колеги, партньори
и приятели, които са допринесли за
създаването на този труд.
Посвещавам този труд в памет на
акад. Борислав Боянов, с когото заедно
сме мечтали за съвременно българско
висше образование.
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ГЛАВА 1:

ВЪВЕДЕНИЕ

„Всичко тече, всичко се променя.
Промяната е единственото
нещо в света, което не се
променя”
Хераклит

Отговорът на въпроса за ролята на
новите технологии в обществото може да
се търси в изискванията на ревизираната
Лисабонска стратегия и на Европейската политическа рамка i2010 за
развитие на Информационното общество и медиите (EC, 2008b), както и на
натрупания положителен опит във водещи
в това отношение страни като Финландия,
Ирландия, Дания, Обединеното кралство, Естония и др. Според тези документи, информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са
основният двигател на иновациите,
икономическото развитие и конкурентноспособността на всички сектори на икономиката. Те са и много
важен инструмент за подобряване на
социалните услуги и качеството на
живот на гражданите. Иновациите в ИКТ
не само подобряват производителността
на индустрията и публичния сектор, но
и създават огромен пазар на новаторски
продукти и услуги. Чрез ИКТ се създават условия бизнес организациите
и гражданите да се подготвят за
бъдещото информационно общество,
основано на знания и на едно ново
поколение комуникационни мрежи и
интернет. Географските граници вече
нямат предишното си значение. Появяват
се обаче нови граници, които са в умовете
на хората и между отделните хора, найвече между тези, които използват новите
технологии, и тези, които остават встрани
от тях. За преодоляването на тези граници
трябва да се съсредоточат много усилия.
Концепцията за учене през целия
живот
предполага,
че
уменията,

познанията и способностите трябва
непрекъснато да се обновяват, за да могат
работещите и гражданите да се справят
с новите предизвикателства. Съответно,
компаниите в ИКТ индустрията обръщат
съществено внимание на придобиването
на международно признати сертификати. Многонационални компании като Microsoft, Oracle, Cisco и IBM поставят акцент
на подготовката на ИКТ специалисти,
умеещи да работят с техните продукти,
и за целта въвеждат различни глобални
програми за обучение и сертификати.
Европейската рамка за електронни
компетенции (CWA, 2008) предлага
един съвременен модел за изграждане
на ИКТ специалисти, като се създават
условия за свързване на „двата свята”
– на академичното ИКТ обучение и на
корпоративното ИКТ обучение, като се
използват и възможностите на обучението
през целия живот.
Все по-ясно става, че университетите и научните организации, като производители на знания, ще играят много
важна роля в бъдещото общество на
знанията. Иновациите са в основата
на съвременните икономики и трябва да
се съкрати пътят на научния продукт от
изследователските лаборатории и екипи
до неговото внедряване в производството.
За раждането на иновациите и тяхното
ефективно използване от изключително
значение е връзката между обучението,
изследванията, трансфера на знания и
технологии. Световният икономически
форум чрез своите доклади дава да се
разбере, че колкото по-стабилна и силна
е тази връзка, толкова по-конкурентна
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е икономиката на една страна. Един
от основните лидери по отношение на
конкурентност на икономиката в момента
е Финландия, където споменатата по-горе
връзка е реализирана чрез един много
успешен модел, които вече дава своите
резултати (Ståhle, 2007). Съществена роля
в този процес играе и способността на
хората и организациите да усвояват
новите знания и технологии. Това
важи особено силно за младите хора и за
малките и средните предприятия.
Появи се терминът “предприемачески
университет” (Clark 1998), създадена
е и Европейска асоциация на предприемаческите университети (Hansen,
Kokkeler, van der Sijde 2002). Степента
на предприемачество и разбирането
на комерсиалната цена на знанията
се считат за ключови фактори при
съгласуването на дейността на един
университет съобразно изискванията
на икономиката, основана на знания.
Предприемаческият
университет
не
е комерсиален университет: определението “предприемачески” означава
способността да се поеме риск и да
се извърви пътят от иновациите
до експлоатацията на получените
резултати в служба на обществото.
Един университет не може да има за
основна цел печалбата, а по-скоро да въздейства върху обществото
посредством
интегриране
на
три
основни дейности: преподаване, научни изследвания и служене на
обществото. По време на този процес
могат да се привличат и допълнителни
източници на финансиране на дейността
на университета – това е изключително
важно, но не това е основният приоритет.
Един
предприемачески
университет
трябва да се стреми към по-ефективно
образование и научни изследвания,
като по този начин постига третата си
основна цел - служба на обществото.
Политиката на сътрудничество
между университетите, индустрията
и правителството се нуждае от поширока подкрепа не само от страна на
изработващите политическите решения.
Необходима е и подкрепата на цялото
общество – на университетските преподаватели и изследователите, финансовите
институции, браншовите асоциации, малките и средни предприятия, държавната
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администрация, студентите. Все още не
сме забравили времето, когато всяка
делова дейност в академичните организации се смяташе за незаконна. И
днес не са малко хората в академичните
среди, които са настроени враждебно
към всякакво сътрудничество между
университетите и бизнеса. На свой ред
много бизнес организации пренебрегват
сътрудничеството с университетите,
които, според тях, произвеждат главно
академични резултати, неподходящи
за приложение в индустрията.
Бързото развитие на електронното
обучение в световен мащаб предизвиква
своеобразна революция в образованието –
то се превръща в глобална и печеливша
индустрия. Главни действащи лица
в тази индустрия за университетите,
големите
компании,
иновативните
малки и средни предприятия, предприемачи, инвеститори, правителствени
и неправителствени организации, и
други. Нараства броят на партньорските
взаимоотношения - между производители
и дистрибутори на електронно обучение
и академични институции – с цел
създаването на виртуални университети.
Целта на подобни университети
е
да предложат програми за висше
образование, корпоративно обучение
или програми за придобиване на
сертификат. Тази революция влияе и на
университетите и катализира големи
организационни
и
технологични
промени. Освен класическия изследователски университет, се появиха модели
на университети като Отворения университет, Корпоративния университет,
Електроннния (цифровия) университет,
Виртуалния университет и други.
Внедряването на ИКТ във всички
сектори на икономиката изисква висококвалифицирани специалисти, които
не само да използват, но и да създават
нови ИКТ продукти и услуги. Наличието
на знаещи и можещи специалисти –
учени, инженери, ИКТ професионалисти
и др. – допринася за преструктуриране
и модернизация на цялата индустрията.
Човешкият капитал се оказва решаващ
и за привличането на чуждестранни
инвестиции в областта на ИКТ, например
– компании, които създават дъщерни
дружества или изнасят в България
разработката на софтуер или предоставят
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ИКТ услуги на свои глобални клиенти.
Все по-често възникват трудности при
набиране на персонал поради липсата
на
баланс
между
съществуващите
умения и академичните програми в университетите, от една страна, и реалните
нужди на компаниите, от друга. Много
работни места остават незаети поради
липса на специалисти с търсените
умения – бизнес и мениджърски умения,
комбинирани с ИКТ познания. Както в
множество развити страни, най-сериозно
търсене има в индустриалните сектори,
където ИТ работните места са свързани
с помощни функции и където заплатите
не са достатъчно атрактивни. Много
специалисти и международни институции алармират, че липсата на ИКТ
специалисти, както и драстичното
намаляване на завършващи студенти
в области като ИКТ, природни и
инженерни науки може да предизвика
сериозно забавяне на развитието на
обществото, основано на знания (IFIP,
2008). Предвижданията сочат, че през
2015 г. 80% от работните места ще са
базирани на знания и умения, в сравнение
с 2001 г., когато тези работни места са
били 30% (Anderson, Brennan, 2001).
Трябва са се отбележи, че дълбоките
и динамични промени в света, свързани
с трансформацията към общество и
икономика на знанието, се отразяват
неминуемо и върху системата на
висшето образование, която е в основата
на тази трансформация. Във връзка
с членството ни в ЕС и прилагането на
Отворения метод за координация между
страните членки, отправна точка за
трансформирането на българското
висше образование трябва да бъдат
европейските политики и програми,
свързани с Лисабонския и Болонския
процес, както и най-добрите практики в
други страни.
Световната
банка
отчита,
че
системата за висше образование,
обучение, научни изследвания и иновации в България е слабо развита, а
негативните тенденции продължават
да се задълбочават (World Bank, 2007).
Налице е и нарастващ недостиг на
висококвалифицирани специалисти,
особено в областта на ИКТ, което
е основна пречка за развитието на
сектора. Това се дължи преди всичко

на продължаващата криза и спад на
качеството на образованието, на липсата
на ясна национална стратегия и план
за действие в тази област, както и на
продължаващия процес на емиграция
на специалисти. Значително изостава
изграждането на цялостна система
и инфраструктура на „триъгълника
на знанието” (образование, наука
и иновации), които са в основата на
бъдещата икономика на знанието. Така
например, в България няма изграден
нито един научно-технологичен парк,
законовата база значително изостава
от темповете на развитие на ИКТ, не е
развита системата за публично частно
партньорство и т.н.
По отношение на индикаторите за
конкурентноспособност на Световния
икономически
форум
(2008-2009)
България е след всички останали
членове на ЕС – по общи показатели
страната е на 76-то място от 134 страни
(WEF, 2008). Сериозна загриженост
будят някои показатели за страната,
например: „технологична осигуреност на
предприятията” (114-то място), „обхват
на обучение на персонала” (118-то място),
„чужде-странни инвестиции и трансфер
на технологии” (115-то място), „изтичане
на мозъци” (127-мо място), „наличие на
професионален мениджмънт” (126-то
място), и др. В Глобалния ИKТ отчет
на Световния икономически форум
(2007-2008) по общи показатели България
е на 68-мо място от 127 страни.
Огромен проблем за България е
значителният брой висококвалифицирани специалисти (включително - ИКТ
специалисти), които напускат страната (Николов, 2004). Икономическата
емиграция, която наблюдаваме през
последните години, ни лиши не само
от специалисти, а създаде условия за
бъдеща демографска криза. Очертава
се застаряване на населението и
последващо свиване на икономиката
поради намаляване на населението в
трудоспособна възраст и съответно мултиплициране на проблема. Процесът
на изграждане на ИКТ способности
и умения е продължителен. Освен
интегрирането на ИКТ в обучението,
от особено значение за бъдещите
ИКТ специалисти е фокусирането на
вниманието върху математиката и
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природонаучните дисциплини в ранните
фази на обучение. Средносрочната
и
дългосрочната
перспектива
за
подготовка на ИКТ професионалисти
се свързва с тенденциите във висшето
образование и обучението по ИКТ в
училищата, особено в професионалните
училища, а тези тенденции в момента не
са оптимистични.
Развитието на българската индустрия
за електронно обучение може да се смята
за едно от стратегическите направления
за България (Николов, 2004). Тази
индустрия може да бъде наречена даже
“мета-индустрия”, тъй като тя влияе
позитивно на всички останали сектори
на индустрията, а би могла да бъде и
експортно ориентирана (Nikolov, 2003a;
Nikolov, 2003b; Nikolov, Nikolova, 2006).
Тя може да се превърне в едно от найценните конкурентни предимства на
България по пътя към информационното
общество и икономиката, основана на
знанията - електронното обучение се
счита за моторът на тази икономика
(Ruttenbur et al, 2000). Тази индустрия,
както и всички останали, имат нужда
от инвестиции. Чуждестранните преки
инвестиции
радикално
промениха,
например, циментената индустрия и
банковия сектор в България. Логично е
такива инвестиции да внесат подобни
промени и в сектора на знанието,
който би трябвало да е изграден около
реалните производители на знания
университети,
изследователски
институции, големи корпорации, консултантски и образователни институции.
С привличането на директни инвестиции в университетите и други
академични институции, координирани
от правителството и подкрепени от
международни организации, би трябвало да очакваме коренна промяна в
изграждането на плодотворни партньорски взаимоотношения университетиндустрия-правителство. Това може да
се окаже единственият шанс на България
да направи необходимия решителен скок
към икономика, основана на знания.
Университетите могат да се превърнат
и в един своеобразен инструмент за
привличане на преки чуждестранни
инвестиции за цялата икономика,
ако те съумеят бързо да се адаптират
към изискванията на глобалния
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пазар за специалисти. Например, едно
изпреварващо за нуждите на страната
обучение в областта на биомедицинската
информатика, мобилни и безжични
технологии, електронен бизнес, нанотехнологии и др. може да стане сериозен
аргумент за привличане на инвестиции
в тези области. Скоро много български
университети,
училища
и
бизнес
организации ще бъдат принудени да
излязат в глобалното кибернетичното
пространство. Може би в това се крие
и нашият шанс - в кибернетичното
пространство властва интелектът, а
в този труден за нашата страна момент
на преход това е най-ценният (и може би
единствен) национален капитал, който
да не се налага да изнасяме на безценица
в чужбина.
Поради своите размери и позиция
на национален образователен, културен
и изследователски център, СУ «Св.
Климент Охридски» (СУ) е способен
да повлияе значително и сравнително
бързо върху процеса на сътрудничество
между
университетите,
бизнеса
и
правителството, и в крайна сметка – върху
развитието на цялото общество. СУ, освен
като национален център за образование,
култура и наука, може и трябва да се
превърне в национален център за
иновации и предприемачество.
Екипът на катедра Информационни
технологии (КИТ) и Центърът по технологии на информационното общество
(ЦТИО) към Факултета по математика
и информатика (ФМИ) на СУ работи в
областта на информационни технологии
в образованието от 28 г., има над
100 международни и национални изследователски и образователни проекта
и предлага програми за електронно
обучение от 1996 г. Натрупаният опит
и експертиза в тази област са една
добра основа за изследване, разработки
и пилотни внедрявания на различни
компоненти, които са характерни за
съвременните университети, както и за
да се изведат характеристиките на един
възникващ университетски модел на
Глобален кампус.
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ГЛАВА 2:

ЯВЛЕНИЕТО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

2.1. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ –
ДЕФИНИЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Дистанционното обучение с използване на ИКТ се смята за “най-важното
постижение в образованието през последния четвърт век” (Moore, 2003).
Наблюдава се процес на глобализация
на висшето образование, основано
на ИКТ, и по-специално на интернет.
Всяко висше училище се стреми (или би
трябвало да се стреми) да утвърждава
позицията си в глобалната образователна
среда с помощта на електронно обучение
и образование, продължаващо през целия
живот. През последните две десетилетия
голям брой студенти и преподаватели
получиха достъп до съвременни ИКТ
и това промени драстично начина, по
който те общуват, използват и създават
информация. ИКТ създават условия за
съвместна работа на технология и
разум, а капацитетът на тази синергична
система би могъл да бъде много повисок от капацитета на отделния ум.
Университетът вече не е единственият
и най-атрактивен източник на информация и знание. Бързият достъп до
неограничени източници на информация
е широко използван, благодарение на
съвременните технологии. Традиционното
понятие за грамотност постепенно се
разширява до мултимедийна грамотност, отразявайки способностите на
учениците и студентите да четат, пишат
и общуват чрез цифрово кодиран
материал - текст, графики, неподвижни
и динамични изображения, анимация,
звуци (Nikolov,1997).

Поглеждайки назад към историята
на ИКТ, можем ясно да забележим, че
основното внимание на изследователите
и технолозите постепенно се измества
от хардуера към софтуера, след това
към взаимодействието човек-компютър,
а напоследък и към социални въпроси,
свързани с глобалната комуникация
и
сътрудничество
(Nikolov,
2001а).
Комуникацията е най-типичната дейност
в едно общество. Комуникацията чрез
компютър поддържа установяването
на виртуални общности, формирани на
базата на общи интереси, сътрудничество
или други съвместни дейности (Fernback
& Thompson, 1995). Тези общности са
транс-национални и транс-културни
и се нуждаят от нова концептуализация
на социалния живот, включително и на
образованието.
Основен принцип в образованието
е, че обучението е социален процес.
Поради това електронното обучение
благоприятства създаването на среди за
обучение, където комуникацията е лесна
и води до голям брой съдържателни
дейности за обучение, тясно свързани с
предварително определени образователни
цели.
Бързото развитие на ИКТ и тяхното
приложение в преподаването и обучението води и до известна еволюция на
терминологията. Термините все още
не са достатъчно добре дефинирани
и продължават да се обсъждат в
академичното пространство, но се
използват в практиката от създателите
на политики, експерти и изследователи.
Дистанционното обучение се дефинира
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от Moore като “всички форми на обучение, при които всички или повечето преподавателски дейности се провеждат в
различно пространство от дейностите
за учене, като резултатът от това
е, че цялата или по-голямата част от
комуникацията между преподаватели и
учащи се извършва чрез комуникационни
технологии” (Moore, 2003). Дефиницията
на Moore включва използването на
ИКТ като средство за осъществяване
на преподаване, което пространствено
е отделено от ученето, което отличава
дистанционното образование от кореспондентния метод, прилаган често преди
широкото навлизане на ИКТ в обществото.
Възприемайки горната дефиниция, ние
приемаме дистанционното обучение
като родов термин, който подчертава
отделянето (пространствено и времево)
на учащите и преподавателите и включва широко използване на ИКТ. Според
Moore, повечето други термини, които
се използват в литературата, изразяват
подчинени понятия, свързани с различни
аспекти на дистанционното образование,
но те не се смятат за негови синоними.
Тъй като дистанционното обучение днес
е тясно свързано с използването на ИКТ,
възникват и други термини, например
електронно обучение (е-обучение), който се
използва в настоящия труд. Други свързани
термини са: телеобучение и онлайн обучение - те подчертават използването на
конкретна комуникационна технология,
разпределено обучение и дистанционно
обучение – те се концентрират върху
местоположението на учащите, отворено
обучение и гъвкаво обучение – те
подчертават относително по-голямата
свобода на дистанционните обучаеми при
упражняване на контрол върху тяхното
учене, отколкото при конвенционалното
образование.
Singh дефинира характеристиките
на смесеното обучение: “Смесените
програми за обучение могат да включват редица форми на средства за обучение, като софтуер за виртуално/
съвместно обучение в реално време, уеббазирани курсове, при които може да
се избира собствен темп на обучение,
електронни системи за подпомагане
на представянето (EPPS), вградени в
средата задание-задача (job-task environment) и системи за управление на
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знания”(Singh, 2003). Смесеното обучение
обхваща различни дейности, базирани
на събития, включително в класни стаи
за обучение лице в лице, е-обучение в
реално време и самостоятелно учене. Това
често е смес от традиционното обучение
чрез преподаване, синхронно онлайн
обсъждане или обучение, асинхронно
самостоятелно учене и структурирано
практическо обучение с помощта на
опитен асистент или преподавател.
Смесеното обучение обикновено се
свързва с корпоративното обучение и
висшето образование, но то прониква
бързо и в средното образование.
Технологичните развития предлагат
основа за образователна реформа,
която може да помогне на гражданите
да се подготвят по-добре за живота в
глобалното информационно общество.
Тази реформа ще разчупи монопола
на образователната система, използваща
печатни
материали, и
ще разчита на среди за обучение,
включващи асинхронно пространство
и време, интерактивност и виртуална
реконструкция (McClintock, 1992a):
• асинхронно пространство и време
определя възможността хора, които
не се намират на едно и също място по
едно и също време, да общуват лесно
помежду си по различни начини.
Това означава, че класическите
университети
постепенно
ще
загубят ролята си на място за
синхронизиране на дейностите за
обучение;
• реагиращи среди – настроени
според нуждите на обучаемите
интерактивни среди за обучение,
които им помагат по-добре да учат
и да общуват. “Персонализацията
на електронната среда може да се
пренесе от персоналния компютър в
мрежа. Когато потребителят влезе
в мрежата, той задейства програми
за конфигурация, които настройват
средата според неговия стил и
нужди, независимо от физическото
място, където се намира работната
станция” (McClintock, 1992a). Punie
и Cabrera развиват още понятието
пространства за обучение като
една от основните характеристики
на бъдещото обучение (Punie & Cabrera, 2006). Downes също анализира
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бъдещата роля на персоналните
среди за обучение: “Идеята на персоналната среда за обучение е, че
управлението на обучението се
пренася от институцията към
обучаващия” (Downes, 2007);
• виртуална
реконструкция,
т.е
възможността да се използват интерактивни мултимедийни компоненти за
преоформяне и преконфигуриране
на съществуващи физически пространства и надграждането им с
виртуални места и пространства,
без да трябва да се правят
физически структурни промени
в сгради. Виртуалните места и
пространства могат да допълват
физическите пространства, когато се
проектира ефективна, центрирана
около обучаемия среда за обучение.
Основната характеристика на такава
среда за обучение е виртуалната реконструкция на учебното пространство
чрез изграждане на виртуални места:
аудитории, лаборатории, семинарни зали, кафенета, библиотеки и други, където
учащи и преподаватели с различно
местоположение могат да се срещат,
взаимодействат и работят заедно, както
ако бяха лице в лице.
Технологиите напреднаха значително
след първите дни на използване на ИКТ
в образованието. Настоящото е-обучение
разчита главно на големи онлайн
електронни библиотеки и богати
мултимедийни ресурси, а не толкова
на печатни материали. Учащите могат
да учат самостоятелно, като използват
естетично оформени и интерактивни
мултимедийни материали за обучение.
Те могат да работят в динамична и
интерактивна мултимедийна среда за
обучение, където освен с преподавателя
и другите учащи, могат да общуват и
работят със своите виртуални приятели
по целия свят. Една нова характеристика
на сегашния етап на образователната
реформа е дефинирана от McClintock:
“Сега понятието образователно място
и пространство ни навежда на мисълта
за гъвкаво групиране, без конкретна
възраст и местоположение, тъй като
хората взаимодействат според своите
интереси, нужди и любопитство” (McClintock, 1992b).

Възникването на така наречената
Web 2.0 революция е широко признато
явление (O’Reilly, 2005). O’Reilly и
неговите сътрудници смятат Web 2.0
за синоним на ново поколение Web:
“Основният принцип зад успеха на
гигантите, родени в ерата на Web 1.0,
които оцеляха, за да оглавят ерата Web
2.0, изглежда е, че те овладяха силата
на мрежата и я впрегнаха в колата на
колективната интелигентност…”. Тези
компании са: Google, Yahoo, Amazon, eBay
и други. O’Reilly дефинира основните
характеристики на ком-паниите от ерата
на Web 2.0:
• Услуги, не пакетиран софтуер, с
възможности за растеж, ефективни
от гледна точка на разходите;
• Контрол върху уникални, трудни за
пресъздаване източници на данни,
които се обогатяват, когато се
използват от все повече хора;
• Доверие у потребителите като съразработчици;
• Ефективно използване на колективната интелигентност;
• Използване преимуществата на “дългата опашка” чрез самообслужване
на клиентите;
• Софтуер над равнището на отделно
устройство;
• Олекотени потребителски интерфейси и развитие на нови е-бизнес
модели.
Gardner твърди, че “Макар Web 2.0 сега
да навлиза в коловоза на обезверяването,
до две години ще се окаже, че е имало
трансформиращо влияние, тъй като
компаниите
непрекъснато
трупат
опит и успехи както с решаването на
технологичните, така и на културните
проблеми” (Gartner, 2008). Web 2.0
технологиите се използват широко във
висшето образование и това породи
новия модел университети, наречен
Университет 2.0 (Nikolov, 2009b; Unsworth, 2008).
2.2. ВИРТУАЛНИ СРЕДИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ
Wilson
дава
определение
на
(конструктивистка) среда за обучение
като “място, където обучаемите могат
да работят заедно и да се подкрепят,
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като използват различни средства и
информационни ресурси в стремежа
си да постигнат образователни цели и
да овладеят дейности за решаване на
проблеми” (Wilson, 1995). Една среда
за
обучение
съдържа
най-малкото
обучаем и място, “където обучаемият
действа -- като използва инструменти
и устройства, събира и тълкува
информация, евентуално взаимодейства
с други обучаеми, и т.н.”.
При проектиране на Виртуална
среда за обучение (Virtual Learning Environment - VLE), могат да се използват
различни
мисловни
изображения
(метафори) за преподаване и учене.
Интернет и Web породиха метафората за
киберпространство, т.е. разширение и
заместител на физическата среда. Dillenbourg подчертава, че: “Специфичното за
виртуалните среди, в сравнение с което
и да е информационно пространство
е, че то е населено. Потребителите
са вътре в информационното пространство и виждат изображение
на себе си и/или на други хора в
пространството. Когато студентите
виждат кой от каква информация се
интересува, пространството става
присъщо социално” (Dillenbourg, 2000).
Друга метафора за среда за обучение е
място, което може да се определи (във
физическия свят) като “обстановка,
която преобразува пространствата и
дейностите в уникални социокултурни
събития: събирането на хора на едно
и също място по едно и също време, с
цел да участват в обща, автентична,
единствена по рода си, незабравима
дейност” (Kalay, 2004). Метафората с
документ (използвана от дизайнерите на
Web) вижда информацията отделно от
хората, които я използват, и от средата, в
която тя се използва. Kalay прави извод,
че “създаването по-скоро на място,
отколкото създаването на страница, е
по-подходяща метафора за проектиране
на киберпространството: в допълнение
към комуникацията и управлението на
информация, тази метафора позволява
да се контекстуализира място за
разполагане на самите дейности, точно
както и физическите места. По този
начин виртуалните места ще включват
социо-културни и възприятийни качества, обогатяващи ги до степен, в
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която могат да достигнат - и може би
дори да задминат - сравними физически
места” (Kalay, 2004).
Въпреки че има много примери
за чисти виртуални среди за обучение
(VLE), някои автори твърдят, че повечето
съществуващи VLE интегрират не само
различни софтуерни инструменти, но
интегрират също и дейности, свързани с
физически инструменти, които могат да
се видят в реалния живот (Dillenbourg,
2000), като:
• различни некомпютризирани ресурси
за
обучение:
конкретни
инструменти
за
манипулации,
инструменти, книги;
• различни взаимодействия, които не
са осъществени чрез компютър;
• лични дискусии между учащи, лекции
от преподавател, групови дискусии;
• традиционни
медии
писма,
телевизия, телефон и факс;
• различни дейности, които не са
свързани с компютър: пътувания,
ролеви игри и др.
Понятието VLE може да се намери
в редица изследователски разработки и
проекти, а също и в много документи,
свързани с образователната политика.
Например, Британската агенция по образователни комуникации и технологии
публикува
анализ
на
актуални
изследвания, свързани с използване на
VLE в образованието (BECTA, 2003).
Спорно е, че е-обучението се свързва
най-вече с проектиране и използване на
VLE. Много важна роля за ефективното
използване на VLE играят дизайнерите
на образователни средства, които трябва
да прилагат подходящи теории за учене
и обучение, когато определят дейностите
за обучение.
2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Когато проектират VLE, педагозите
най-често се позовават на една от трите
най-популярни теории за обучението:
бихейвиоризъм, когнитивизъм и конструктивизъм. Dede описва и обсъжда как
различните начини за използване на ИКТ
съответстват на тези различни подходи
за обучение (Dede, 2008). В наши дни
много изследователи и професионалисти
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смятат
конструктивизма
за
найпопулярната теория в областта на
електронното образование. Теорията
твърди, че като размишляваме върху
нашия опит и участваме в социални
дейности, ние изграждаме знанията си
за света около нас (Duffy, Cunnigham,
1996). В една конструктивистка класна
стая преподавателят се стреми учащите
да разберат понятията, а след това
им дава възможности да прецизират
и преразгледат разбиранията си чрез
създаване на противоречия, представяне
на нова информация, задаване на
въпроси, насърчаване на изследователска
работа и/или ангажиране на учащите се в
проучвания, предназначени да подложат
на съмнение съществуващи понятия
(Brooks, Brooks, 1993).
Измежду
най-важните
наскоро
разработени образователни парадигми
и теории, произтичащи или свързани
с ИКТ, са: теорията за когнитивната
гъвкавост, теорията за “котвеното”
обучение и минималистичната теория.
Теорията за когнитивната гъвкавост
е нова конструктивистка теория за
обучение и преподаване, която набляга
на сложността на реалния свят и лошата
структурираност на много области на
познанието (Spiro, Feltovich, Jacobson,
Coulson, 1992). Някои от основните
предположения на тази теория са,
че разбиранията се изграждат чрез
използване на предишни знания, за да
се надскочи дадената информация за
всеки конкретен случай, а привнесените
предишни знания също се изграждат,
вместо просто да се извличат от паметта.
Ядрото на теорията за когнитивната
гъвкавост е, че “връщането към един
и същ материал в различни времена, с
променен контекст, за различни цели
и от различни концептуални гледни
точки, е съществено за постигане
на целите за придобиване на сложни
познания (овладяване на сложността в
разбирането и подготовка за преход)”.
Авторите твърдят, че проектирането на
хипертекстови среди за обучение може
да се прави по систематичен начин, за
да бъдат тези системи “чувствителни
към, и независими от когнитивните
характеристики, необходими за придобиване на сложни знания в зле
структурирани области”.

“Котвеното”
обучение,
също
базирано на конструктивистките подходи за обучение, е теория, която подчертава
значението на мотивирането на учащите
се чрез участието им в решаване на
проблеми (включително с използване на
технологии) в съдържателен контекст
(Bransford, Sherwood, Hasselbring, Kinzer,
Williams, 1990). Дизайнерите на материали
за обучение трябва да използват “котви”
въз основа на конкретна ситуация за
решаване на проблеми, в която учащите
участват активно.
Минималистичната
теория
на
Carroll е също тясно свързана с конструктивистките подходи за обучение.
Тя е разработена на базата на
изследвания за това как хората се учат
да използват различни компютърни
приложения,
като
текстообработка,
бази данни и програмиране, и се
прилага за проектиране на компютърна
документация и материали за обучение
за компютърните потребители (Kearsley,
1994). Основните принципи на теорията
са: всички задачи за обучение трябва да
бъдат смислени и самостоятелни дейности;
обучаващите
трябва
да
получават
реалистични проекти възможно найбързо; обучението трябва да позволява
самостоятелно насочвано мислене и
импровизиране чрез повишаване броя на
дейностите за активно учене; материалите
и дейностите за обучение трябва да
дават възможност за разпознаване на
грешки и възстановяване, и трябва да
има тясна връзка между обучението и
действителната среда. Hedberg и Ping
подчертават, че когато се проектират
задачи за обучение, е важно да се вземе
предвид кога ще се използват знанията и
уменията (Hedberg & Ping, 2004). Вместо
да се концентрираме върху ученето от
типа “просто за всеки случай” (just-incase), ученето от типа “точно навреме”
(just-in-time) може да е по-ефективно
- то дава на обучаемите повече лични и
уместни причини за обучение.
Промените, свързани с преминаването към информационното общество и
обществото на знанието също водят до
нови тенденции в обучението. Някои
от промените, наблюдавани от Siemens,
са (Siemens, 2005):
• Неформалното обучение е важен
аспект на нашия образователен
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•

•

•

•

Според Siemens тези промени могат
да доведат до развитие на нови теории за
обучението, като конективизма, а това
от своя страна може да доведе до нови
форми на е-обучение (Siemens, 2005).
Бъдещата перспектива за VLE се
въплъщава в понятието пространства за
обучение, което се гради на центрирания
около обучаемия образователен модел
(Punie & Cabrera, 2006). Пространствата
за обучение са:
• Свързващи и социални пространства. Тъй като ученето е социален
процес, то трябва да включва
различни участници, които да споделят образователния си опит.
Пространствата за обучение са
физически и виртуални пространства,
които благоприятстват центрирания
около обучаемия образователен модел,
но са свързани с други участници
в обучението и с други социални
мрежи. Тези пространства трябва
да свързват учещите индивиди
с учещи общности, организации
и дори учещи градове и учещи
региони;
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• Лични цифрови пространства.
Всеки обучаем трябва да има лично, цифрово пространство за
обучение, където да имат достъп
до всички материали за обучение
- навсякъде, по всяко време, по
всякакъв начин (чрез множество
устройства и медии);
• Доверени пространства. Пространствата за обучение трябва да
осигуряват доверие и увереност
(например, за качество и надеждност)
в един свят, в който обучаемите са
свързани цифрово и в който учебното
съдържание е съ-произведено и
споделено;
• Приятни и емоционални пространства. ИКТ биха могли да направят
учебното съдържание по-атрактивно
(например, медийни виртуални среди
и симулации) и по-емоционално
(например
чрез
свързване
на
хората);
• Творчески/гъвкави пространства.
Пространствата за обучение трябва да
бъдат по-скоро творчески, отколкото
кон-центрирани изключително върху
възпроизвеждане на знания;
• Отворени и рефлексивни пространства. Бъдещите пространства
за обучение би трябвало да бъдат
отворени и базирани на модули,
позволяващи на хората да се включат
отново, когато могат;
• Сертифицирани
пространства.
Бъдещото обучение може да бъде различно от днешното обучение, само ако
настоящите системи за акредитация
и оценяване на обучението се
адаптират към изискванията на
обществото, базирано на знания.
Придобиването на ИКТ умения,
цифрова компетентност и други
нови умения, било чрез формално
или неформално образование, трябва да се демонстрира, оценява и
сертифицира;
• Системи за управление на знания.
Силата на повечето организации се
крие в техните хора и оттук произтича
нуждата да се споделят опит и знания
между колеги в организацията и дори
между организации.

опит. Формалното образование вече
не представлява по-голямата част
от обучението ни. Обучението сега
се случва по редица начини - чрез
практически общности, лични мрежи
и изпълнение на задачи, свързани с
работата;
Обучението е непрестанен процес,
продължаващ през целия живот.
Дейностите, свързани с обучение и
работа, вече не са отделни. В много
ситуации те са едно и също;
Технологиите
променят
(пренастройват) умовете ни. Инструментите, които използваме, определят
и оформят мисленето ни;
Организацията и индивидът са
учещи организми. Повишеното
внимание към управлението на
знанията обуславя нуждата от
теория, която се опитва да обясни
връзката между ученето на индивида
и организацията;
“Да знаеш как” и “да знаеш
какво” сега се допълва от “да
знаеш къде” (знания за това къде
да намериш знания, точно когато се
нуждаеш от тях).

не

Новото е, че обучаемите се смятат
само за потребители на учебно
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съдържание, а по-скоро за ко-съставители
на това съдържание. Това понятие е
включено в новото поколение Web.
Бързото развитие на технологиите от ново
поколение, като Web 2.0 технологиите и
мобилните технологии, даде тласък на
нова вълна педагогически изследвания.
Основните участници в е-обучението
също трябва да използват тези технологии,
за да се възползват от колективната
интелигентност за подобряване на
качеството на образованието. Dede констатира, че измежду целевите умения
в сегашното образование “никое не
се възползва с пълна сила от ИКТ за
индивидуално и колективно изразяване,
опит и тълкуване – човешки способности,
очертаващи се като основни работни
и жизнени умения за първата част от
ХХІ век” (Dede, 2007). Едно от основните
влияния на ИКТ върху обществото е, че
“познанието сега е разпределено между
човешките умове, инструменти/медии,
групи хора и пространство/време” и
официалното образование не може
да подготви хората „да достигнат
пълния си потенциал като работници
и граждани в този възникващ, нов,
интелектуален и психо-социален контекст”. Освен това Dede твърди, че
“Образованието трябва да подготвя
учащите за един свят, в който почти
всички видове рутинни познавателни
задачи се извършват от компютри и в
който експертното мислене и сложните
комуникации са основни интелектуални
способности, чрез които хората постигат
просперитет и икономическа сигурност
самостоятелно, като регион или като
нация” (Dede 2007). Уменията на ХХІ век
включват (Jenkins, Clinton, Purushotma,
Robinson, Weigel 2006):
• Игра
—
способността
да
се
експериментира с околната среда
като форма на решаване на
проблеми;
• Представяне — способността да
се приемат алтернативни идентичности с цел импровизация и
откривателство;
• Симулация — способността да
се интерпретира и конструират
динамични модели на процеси от
реалния свят;
• Апроприация
—
способността
смислено да се подбира и смесва

медийно съдържание;
• Многозадачност — способността
да се прегледа набързо дадена среда
и вниманието да се насочи към
необходимите характерни детайли;
• Разпределено познание — способността да се взаимодейства пълноценно с инструменти, които разширяват
умствения капацитет;
• Колективна интелигентност —
способността да се събират знания
и да се сравняват материали с други
хора за постигане на една обща цел;
• Преценка — способността да се оценява надеждността и достоверността
на различни информационни източници;
• Трансмедийна навигация — способността да се следва потока
на материали и информация в
множество модалности;
• Работа в мрежа — способността да
се търси, синтезира и разпространява
информация;
• Договаряне — способността да
се преминава през разнообразни
общности, да се различават и
зачитат множество перспективи, да
се разбират и следват алтернативни
норми.
За да се подпомогне изграждането
на такива умения, е необходим посистематичен подход към медийното
образование. Dede описва видовете
предимства, стилове и предпочитания
в обучението, които учащите през ХХІ
век придобиват в новата технологична и
социална среда (Dede, 2005):
• Пълно владеене на множество
медии, като всяка медия се цени
заради
видовете
комуникации,
дейности, опити и изразителни
средства, които предлага;
• Обучение, базирано по-скоро на
колективно търсене, пресяване и
синтезиране на опити, отколкото на
самостоятелно намиране и попиване
на информация от един-единствен
най-добър източник;
• Активно обучение, базирано на опит
(реален и симулиран), което включва
чести възможности за размисъл;
• Изразяване чрез нелинейни, асоциативни разклонени изложения,
а не чрез линейни “истории”
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(например, създаване на симулация
и Web страница за изразяване на
идея, а не на реферат на хартия).
• Персонализирано съ-проектиране
на
образователни
дейности
според индивидуални нужди и
предпочитания.
Web 2.0 технологиите предлагат
възможности за развиване на умения,
знания, етични рамки и самоувереност,
необходими за пълноценно участие в
съвременната култура чрез (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson, Weigel 2006):
• Принадлежност.
Членство
официално и неофициално - в онлайн
общности, обединени около различни
по форма медии, като Friendster, Facebook, MySpace; среди за съобщения,
сериозни игри и виртуални светове);
• Изразни
средства.
Създаване
на нови творчески форми, като
цифрови
прототипи,
създаване
на аматьорски клипове, писане
на романи, аматьорски списания,
интегриране на информация от
много източници);
• Сътрудничество при решаване
на проблеми. Съвместна работа в
екипи - формални и неформални - за
решаване на задача и развиване на
нови знания (например чрез Wikipedia, алтернативни игри);
• Тиражиране. Оформяне на медийния поток (например podcasting,
blogging).
В резултат на горния анализ определяме основните характеристики на
педагогиката, свързана с е-обучението,
на които разчитаме, когато разработваме
различни (виртуални) среди за обучение
(Николов, 1997; Nikolov, 2008b):
• Кооперативното обучение, като
алтернатива на конкурентното
обучение (McClintock, 1992), трябва
да е широко интегрирано и внедрено в
една силно интерактивна (виртуална)
среда за обучение, съдържаща компютърно подпомогнати системи за
кооперативно обучение;
• Работата по проект е приета като
алтернатива
на
традиционните
класни стаи и се реализира според принципите на проектната
педагогика
(McClintock,
1992),

20

която постепенно се премества
от университета към училището.
Мрежовата мултимедийна комуникация позволява на проектните екипи
да работят заедно, независимо от
времето и пространството;
• Преподавателите получават по-голяма свобода, тъй като интернет им
позволява да работят заедно с техните
класове и да споделят свободно идеи
и опит. Те улесняват проучванията на
учащите, направляват техния процес
на обучение и им помагат да се
придвижват в споделеното глобално
информационно
пространство.
Учебната програма и процесите на
преподаване и учене са силно индивидуализирани.
Предлагат
се
различни пътища и подкрепа за
обучение на учащите, които могат
да напредват със собствена скорост.
Университетът е отворен към света.
Проблемите, които решават учащите,
са формулирани или от самите тях,
или от преподавателя, и са взети
от ежедневния живот. Учащите и
учителят решават тези проблеми
в сътрудничество;
• Принципите за проектиране на
средата за обучение са базирани преди
всичко на асинхронно пространство
и време и интерактивни среди за
обучение, съчетаващи виртуални
и физически пространства. Допълвайки взаимодействията лице в
лице и цифровата комуникация,
физическите ограничения, възпрепятстващи консултацията между
преподавател и учащ от вида “един
на един”, а също и дискусиите от
вида “един на много” и “много на
много”, значително се намаляват.
Всички учащи имат свои собствени
интерактивни, базирани на ИКТ
среди за обучение, позволяващи
комуникация с техните състуденти,
преподаватели, виртуални приятели,
мрежови сървъри, цифрови виртуални обекти, и др.;
• Виртуалната реконструкция на
университетските пространства
прави възможно физическото съединяване на отделни пространства във
виртуални аудитории, семинарни
зали, читални, кафенета, библиотеки,
където студенти от различни места
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могат да взаимодействат, както ако
бяха лице в лице. Пространството,
времето, оборудването и всички
учебни материали и ресурси могат да
се използват по изключително гъвкав
начин, а системата за формиране на
класове на възрастов принцип скоро
може да стане излишна и обучаеми
на различна възраст ще могат да
работят и учат в малки групи;
• Основният принцип в центрираната
около учащия се педагогика е,
че учащите не получават знания
наготово, а по-скоро откриват и
конструират свои собствени знания,
което все пак не означава да ги
преоткриват. Учащите получават
възможности да получат знания както
в училище, така и извън училищната
система. Те получават нови знания,
докато решават реални проблеми
и предават знанията си на други
учащи. Те се учат самостоятелно, като
поемат отговорност за своето учене и
следват свои собствени когнитивни
стилове, интереси, предпочитания те учат как да учат;
• Преподавателите най-често подпомагат процеса на учене, те са
съ-обучаеми, хора, осигуряващи
правилните образователни ресурси
в правилния момент, и помагат
на учещите да получат достъп до
други подходящи ресурси. Те също
така диагностицират проблемите
на учещите и им помагат всеки път
при
необходимост.
Преобладава
формативното
оценяване
на
постиженията на учениците и оценяването, базирано на резултати от
проекти. Учащите се насърчават да
оценяват сами своите постижения
и резултати и имат възможност да
ги
представят. Преподавателите
работят с обучаемите както индивидуално, така и с малки групи. Те
могат да бъдат подпомагани от
обучаеми-ментори, които биха могли
да помогнат както на тях, така и на
други обучаеми.

2.4. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
2.4.1. ПРИЧИНИ, ПОЛЗИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Някои причини за въвеждане на
интернет технологиите във висшето
образование са установени от Bates
(Bates, 1996):
• да се подобри достъпът до образование и обучение;
• да се подобри качеството на обучението;
• да се намалят разходите за образование;
• да се подобри разходната ефективност на образованието.
Все пак Bates твърди, че “да
се предполага, че инвестицията в
технологии ще доведе до намаляване
на разходите във висшето образование,
означава
погрешно
разбиране
на
природата на образователния процес
във висшето образование и връзката
на технологиите с този процес” (Bates,
2000). Установени са много ползи от
внедряването на е-обучение във висшето
образование, например:
• достъп до качествено преподаване
и обучение по всяко време, на всяко
място;
• информация, достъпна по заявка,
чрез компютри и интернет;
• използване на добре проектирани
мултимедийни учебни материали и
повишаване на взаимодействието с
учебните материали;
• благоприятстване
на
по-висши
умения за учене, като решаване на
проблеми, вземане на решения и
критично мислене;
• структурирано
и
управлявано
взаимодействие между студенти и
преподаватели чрез онлайн комуникации, което осигурява по-добър
достъп и гъвкавост;
• благоприятстване
на
екипното
преподаване, използване на гостпреподаватели от други институции
и мултикултурни и международни
класове.
за

В

рамките
обучение

Румен Николов - Глобалният кампус

на
инициативата
EDUCAUSE
бяха
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идентифицирани
пет
основни
предизвикателства при преподаването и
ученето с технологии (EDUCAUSE, 2009):
• Създаване на среди за обучение,
които
насърчават
активното
учене, критичното мислене, колаборативното учене и изграждането
на знания;
• Развиване на грамотностите на
ХХІ век (информационна, цифрова
и визуална) сред студенти и
преподаватели;
• Достигане до и ангажиране на
днешния обучаем;
• Насърчаване
на
обмяна
на
преподаватели и нововъведения
при преподаване и учене с ИКТ;
• Засилване на нововъведенията
в преподаването и ученето с
технологии в една ера на бюджетни
съкращения.
Моделът на нарастване на използването на ИКТ във висшето образование
може да се види чрез (Oliver, M., et al,
2005; Price, S., et al, 2005):
• увеличени изчислителни ресурси,
включително Web-базирани технологии, насърчаващи допълнителни
дейности за обучение; нарастване
на академичните онлайн ресурси
и административни услуги, предоставяни чрез интернет;
• организационни
промени
в
политиките и подходите;
• повишено внимание върху качеството на преподаването и значението
на развитието на персонала;
• промени в социалната практика
поради нарасналото търсене на
възможности за учене през целия
живот, което от своя страна засяга
необходимостта технологиите да
се адаптират в предоставянето на
обучение; повишаване на средната
възраст на студентите.
2.4.2 ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО
ДВИГАТЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
РЕФОРМА
Значението на е-обучението зависи
от контекста, в който се прилага.
Разпознават се три вида значение
(Baumeister, 2004):
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• Политическото
значение
е
насочено
към
модернизиране
на цялата национална система
за образование и обучение “за
да се запазят обществото и
работната му сила конкурентни,
да се преодолее безработицата и
така да се допринесе за социално
сближаване”. Е-обучението е и
отговор на множество европейските
политики и стратегии в тази област,
както и на политики и стратегии на
някои международни организации
(Nikolov, 1996);
• Икономическото значение дефинира е-обучението като сектор на
е-бизнеса (Reeves-Ellington, Palmer,
Nikolov 2002) - то се смята за бързо
развиващ се сегмент на е-бизнеса
(Market Research, 2009). Глобалният
пазар на е-обучение се очаква да
превиши 52,6 милиарда долара до
2010 г. (Campus Technology, 2007),
като размерът на пазара на е-обучение
в Индия се очаква да нарасне от 27
милиона долара през май 2008 г. до
280 милиона долара през 2012 г.,
според доклад на брокерската фирма
CLSA Asia Pacific Markets (Alootechie,
2008);
• Образователното значение, т.е.
е-обучението
като
методика
и
инструмент за преподаване и учене,
и като относително нова област за
изследване.
Отчита се обаче, че все още е налице
липса на устойчиви нововъведения и
разпространение на добри практики
в е-обучението извън кръговете на
пряко участващите академични кадри
(HECTIC, 2002). Макар новите ИКТ да са
най-важният двигател за промени в
системите за образование и обучение,
който влияе пряко на преподаването
и ученето в университетите, тези
технологии имат някои други канали на
влияние върху висшето образование,
например - нови разработки на учебни
програми, процедури за контрол на
качеството, нови работни процеси и
процедури, осъществяване на учене през
целия живот, отваряне на образованието
за нови групи учащи с различен произход
и компетенции, и т.н. Повишеното
общо търсене на висше образование и
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необходимостта от по-квалифицирана
работна ръка са в основата на бързо
развиващия се глобален образователен
пазар, на който действат много частни
организации.
В
тази
нова
среда
университетите са принудени да търсят
конкретна ниша, в която биха могли
да бъдат успешни. Във всеки случай,
е-обучението е измежду неизбежните
компоненти на стратегията за развитие
на всеки университет. Внедряването на
е-обучение е едно от новите очаквания,
пред които са изправени университетите,
заедно с проблеми като: мотивацията
на преподавателите да променят своите
методи на преподаване и да включат
новите технологии; да се направят
структурни и юридически промени; да се
постигне ефективност на лидерството
в институциите за създаване на
възможности за стратегическо мислене и планиране в университета.
Опитът досега показва, че много
проекти, свързани с е-обучение, стимулират по-скоро процеса на нововъведения
отдолу нагоре, вместо институционално
предприети промени в образователните
дейности, а внедряването на е-обучение е
по-скоро еволюционно, а не революционно
(Boezerooij 2006). Обикновено такива
проекти катализират нарастваща промяна
отвътре, чрез която използването на
е-обучение се осъществява в стари и
съществуващи практики (Collis, Van der
Wende, 2002). Става ясно, че повечето
начинания в областта на е-обучението
се обуславят от търсенето, модата
и пазара и много рядко почиват на
адекватни дидактически теории.
Наблюдаваната глобална образователна реформа се катализира от ИКТ,
но нуждата от нови педагогически модели
е критична. Bates отчита, че в повечето
случаи преподаването в университетите
“не е повлияно в никаква степен от
изследвания на психологията на ученето,
изследвания на организационното управление, теориите за комуникациите
или взаимодействието човек-машина,
като
всички
от
изброените
са
повлияли по един или друг начин на
развитието на пост-индустриалните
организации,
базирани
на
знания”
(Bates, 2000). Sandra също констатира,
че “прилаганите педагогически методи
все още са класическите, така че ние

всъщност сме изправени пред риска
да използваме виртуални среди и ИКТ,
за да увековечим центрирания около
преподавателя модел” (Sandra, 2008).
Ревизията на преподавателските модели
в посока на автономия на обучаемите,
полага основите на възможността редовните студенти да включват в
своите програми курсове от други
образователни институции, различни
от техния собствен университет,
както и конкурентното предлагане на
пълни учебни програми от чуждестранни
публични и частни университети или
организации, най-често – от САЩ и
Австралия (HECTIC, 2002). Това развитие
поражда дискусии дали образованието
е изцяло обществено благо или трябва
да се разглежда поне отчасти като
стока или услуга, която се консумира.
Едно от основните заключения, свързани с текущата образователна реформа,
е, че тя е базирана на проектиране и
използване на различни виртуални
среди за обучение, които не поставят
ясни граници между физическия и
виртуалния свят. Ключов фактор
за успеха е те да се обединяват, а
не да се разделят, и да се прилагат
подходящи стратегии за проектиране
на учебни материали, базирани на
актуална теория за обучението. Едно
средство за осъществяване на такава
среда за обучение е интегрирана
информационна система, която предоставя услуги и поддържа всички
университетски дейности.
Някои последни анализи показват,
че “е-обучението вече не е нещо отделно
от преобладаващото обучение. То пуска
корени във факултетите обикновено,
но не винаги, с (поне безмълвната) подкрепа на централните звена, като
част от една еволюция. Процесът е
стабилен и необратим, но понастоящем
целта и използването на е-обучението
се определят локално” (Slater 2005).
Наблюдават се редица напрежения в
съществуващото
възприемане
на
университетските
образователни
дейности, например - между ползите
за отделния преподавател и тези за
университета, между разработването
на повече материали и по-ефективното
внедряване на съществуващи материали,
и между фундаменталните образователни
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изследвания и наблюдавано развитие на
образователната система.
Могат да се идентифицират следните
стъпки за въвеждане на е-обучение във
висшето образование (Collis, Moonen,
2001):
• Предварително въвеждане, при което дейностите са предимно опити в
посока отдолу нагоре;
• Внедряване, при което се разработва
по-стратегически подход;
• Институционализация, при която
промяната става институционализирана и неразделна част от основните
процеси във висшите учебни заведения.
Collis и Van der Wende твърдят, че
за да се доведе използването на ИКТ
в образованието до равнище “институционализация”, е необходимо да
се установи подходяща технологична
инфраструктура на равнище институция,
която да се използва по педагогически
оправдан начин за образование и обучение, и да се разработят стратегически
планове за използване на ИКТ от гледна
точка на различни целеви групи (Collis,
Van der Wende, 2002). Те констатират,
че “в много висши училища съществува
технологична
инфраструктура
на
равнище институция, но в много случаи
богатото
педагогическо
използване
на тази инфраструктура все още е в
процес на развитие, а стратегическото
използване на ИКТ с оглед на различните
целеви групи в повечето случаи въобще
не е разглеждано”.
Най-поддържаният модел за внедряване на е-обучението е то да се
“вгради” във всички университетски
образователни дейности. Това би
могло да отразява виждането, че
университетите скоро могат вече да не се
нуждаят от финансово насърчение, за да
възприемат е-обучението, а по-скоро ще
се нуждаят от подкрепа за структурите
и моделите за е-обучение, както и за
възприемането на подходящи стандарти
и процедури. Интегрирането на ИКТ в
администрацията (е-администрация) също е в процес на изпълнение, макар че
съществува известно противопоставяне
от някои по-старши преподаватели,
които
не
харесват
разширяването
на
комуникационните
канали
с
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колеги, студенти и други участници
в процеси и използването на онлайн
административни услуги в университета.
Същото се отнася и за използването на
библиотеки (е-библиотеки), кампуси и
глобални ресурси. Бъдещото възприемане
на е-обучението обаче се нуждае от
изграждане на култура и разработване на
пълна система от процедури за контрол
на качеството. Глобалната конкуренция
на образователния пазар изисква също и
нови стратегии и бизнес модели, които
са по-известни в света на бизнеса. Добър
пример за тези нужди е неуспехът на
проекта eUniversity във Великобритания
на стойност 113 милиона долара (Garrett, 2004). Проектът eUniversity води до
извода, че разработването на материали
и създаването на виртуална общност
за обучаемите не е лесна задача, но е
възможно е да се разработят качествени
материали за обучение, които позволяват
на обучаемите да участват активно в
учебния процес (Wilson, 2004).
Повишеното търсене на обучение през
целия живот привлича нови доставчици
на услуги в образованието и обучението,
много от които са бизнес организации
(HECTIC, 2002). Повишеното значение на
ИКТ ускорява допълнително този процес и
допринася за достъпността на предлагане
на образование, идващо от целия свят. Тази
неимоверно повишена конкуренция на
пазара на образованието и обучението,
налага ново мислене за инвестициите в
обществените институции, за създаване
на нови партньорства – между подобни
институции в различни географски райони или между различни организации
– за едновременно предоставяне на пошироко и по-специализирано учебно
съдържание
и
услуги.
Основната
двигателна сила за непрекъснатия
растеж на бизнеса са способностите
да се запълни критичен недостиг на
таланти и е-обучението и технологиите
за обучение са основните инструменти за
изграждане на тази способност (Howard,
2008).
Някои анализи на сегашната практика за е-обучението във Великобритания
привеждат доказателства, че е-обучението
предоставя трайни ползи за обучаеми,
преподаватели и институции (JISC,
2008). Констатира се (въз основа на
много казуси), че някои от ползите от
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е-обучението са:
• спестяване на време на персонала
в резултат на внедряване на
е-оценяване;
• постиженията
на
студентите
показват подобрение с около 10%
повече
постигнати
положителна
оценка;
• привличане
на
допълнителни
студенти;
• по-добро задържане на студентите
в резултат на подобрените възможности за персонализация и
наставничество,
предлагани
от
приложенията
за
е-обучение,
например
чрез
системи
за
е-портфолио;
• ползи за обучаеми със специални
потребности.
На национално равнище в Обединеното кралство тези ползи биха могли
да се оценят като спестяване на няколко
стотици милиони паунда (JISC, 2008).
2.4.3 СЦЕНАРИИ ЗА ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ
Collis и Moonen разработват четири основни сценария за ИКТ в
образованието въз основа на анализи
на тенденциите, доклади и статии,
свързани със средите за обучение, а също
и на основата на интервюта, проведени
с експерти в технологиите и висшето
образование (Collis, Moonen 2001; Collis,
Gommer 2001):
• Сценарий А: Обратно към основите.
Висшите училища се концентрират
върху
традиционните
студенти,
учещи в “тухлени” сгради по добре
планирана
учебна
програма
и
определен график за контакти лице
в лице, използване на библиотеки,
компютърни лаборатории и др.
Студентите и преподавателите използват ИКТ (например програми за
текстообработка, електронна поща,
Web браузъри, външни цифрови
учебни ресурси и др.);
• Сценарий Б: Глобален кампус.
Обучението на студентите се извършва по добре структурирана
програма, но те не се преместват от
своето географско местоположение
и участват онлайн в програмата на

университета. Студентите трябва да
използват ИКТ, за да се регистрират
за програмата и да получават административни услуги, а също и да
участват онлайн във виртуални
класове, да получават достъп до
материали за предметите, домашни
работи, както и за комуникация и
взаимодействие с други студенти и
преподаватели;
• Сценарий В: Разширяване на територията. Студентите предпочитат
да имат известна гъвкавост при
определяне на локалното им обучение.
Те могат да заменят някои предмети
от локалната институция с предмети
от друга институция, включително
и от чужбина. Това им позволява
да изпробват (чрез използване
на ИКТ) различни академични,
педагогически, културни или лингвистични среди. Висшите училища,
прилагащи този сценарий, повишават
образователната гъвкавост не само от гледна точка на време и
място, но също и по отношение
на съдържание, домашни работи,
ресурси, образователна стратегия и
др. Обикновено тези възможности се
постигат на базата на споразумение
за сътрудничество с чуждестранно
висше училище, което предлага
възможности за онлайн обмен на
курсове и кредити;
• Сценарий Г: Новата икономика.
Доминиращият фактор е обучаемият
- той поема инициативата и решава
какво, кога, как и къде да учи.
Този модел е удобен за работещи
професионалисти и за висши училища,
предлагащи програми за обучение
през целия живот. Студентът може и
да не учи за получаване на степен, а за
получаване на удостоверение за усвоени компетенции и/или натрупани
кредити с цел професионално признаване.
Едно международно сравнително
изследване, целящо да проучи кои
сценарии се наблюдават във висшето
образование, показва, че (Collis, van der
Wende, 2002):
• Промяната
е
бавна,
а
не
радикална. Висшите училища не
очакват
революционна
промяна
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във връзка с използването на
ИКТ.
Институциите
постепенно
“разширяват територията” - те
бавно променят вътрешно своите
процедури и модели;
• ИКТ в преподаването и ученето
са широко разпространени. Използването на ИКТ се превръща в
стандарт за преподаване и учене,
а ИКТ стават допълнение на вече
съществуващи
инструменти
за
обучение;
• Преподавателите постепенно правят все повече, но без подходящо
стимулиране. Преподавателите също “разширяват територията”
без никаква конкретна отплата за
допълнителното натоварване. Те
обаче не променят начина си на
преподаване, въпреки че използват
активно ИКТ.
Някои
изследвания
напоследък
показват, че висшите училища, които
предпочитат стратегията за Глобалния кампус, значително са повишили
гъвкавостта на предоставяне на
образование чрез използване на
е-обучение (Boezerooij 2006). Те се опитват да увеличат достъпа до образование
и да привлекат повече студенти, а по
този начин и да увеличат приходите
си. Чрез откриването на образователни
възможности за нови целеви групи
(професионалисти и други възрастни,
хора в неравностойно положение и
други) и използването на методологии и
инструменти за учене през целия живот и
е-обучение, висшите училища стават все
по-пазарно ориентирани и конкурентни.
2.4.4. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ
Научните изследвания в България
в областта на ИКТ в образованието
започват още в началото на 80-те години
на миналия век, а научните изследвания
в областта на е-обучението започват
след 1993 г., когато българските екипи
се включват в първите международни
проекти по линия на програмите PHARE,
TEMPUS, Copernicus и др. (Шойкова
2008). Това доведе до създаването на
научно-изследователски звена и центрове
за дистанционно обучение в различни
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български университети и институти
на БАН, а също така до създаването и
развитието на Българския виртуален
университет, учреден с декларация,
подписана от председателите на Съвета
на ректорите, БАН, ВАК, СУБ, ФНТС,
БАИТ и други образователни, научни
и бизнес организации в периода 20022004 г. (Смрикаров 2006; Шойкова 2008).
Научните и приложните разработки в
областта на е-обучението в България
са много – варират от изследвания,
свързани с проблемите на виртуалните
университети (Смрикаров 2006; Тотков
2008), на системите за проектиране и
разработка на е-обучение (Николова,
2000; Шойкова 2008; Nikolova, Collis 1998)
и промяната на академичните практики
на базата на новите технологии (Nikolova,
1999), на мрежите за обучение през целия
живот (Stefanov, Koper 2007) и промените,
които настъпват във висшите училища в
резултат на въвеждането на нови форми
на обучение (Stefanov, Nikolova, Ilieva,
Stefanova 2008), и много други.
2.5. КОРПОРАТИВНО ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ
Едно изследване на пазара разкрива, че основните движещи сили зад
бързото проникване на е-обучението в
корпоративния сектор са (Hambrecht,
2000):
• разрастване на възможностите
на интернет като средство за
доставка;
• намаляване
на
техническите
пречки;
• гъвкавост - курсовете за е-обучение
могат да се провеждат по всяко време
и на всяко място, обучението може
да се приспособи спрямо учащия/
работника;
• ефективност от гледна точка на
разходите;
• влияние върху ефективността на
ученето;
• влияние върху общуването на
служителите
управлението на
знания.
Основните движещи сили от гледна
точка на “търсене/предлагане” са дадени
на Фиг. 1.
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WHAT IS DRIVING E-LEARNING?
SUPPLY

DEMAND
• Rapid obsolescence of knowledge and
training
• Need for just-in-time training delivery
• Search for cost-effective ways to meet
learning needs of globally distributed
workforce
• Skills gap and demographic changes
drive need for new learning models
• Demand for flexible access to lifelong
learning

• Internet access becoming standart at
work and at home
• Advances in digital technologies enable creation of interactive, media-rich
content
• Increasing bandwidth and better
delivery platforms make e-learning
more attractive
• Growing selection of high-quality elearning products and services
• Emerging technology standarts
facilitate compatibility and usability of
e-learning products

e-Learning

e-Commerce / e-Business
Sources: SRI Consulting and WR Hambrecht + Co.

Фигура 1. Основни движещи сили за е-обучение
Първите, които възприеха е-обучението, бяха от промишлени сектори с
голяма потребност от обучение, където
ползите от е-обучението биха могли
лесно да се демонстрират (Barron, 2002).
Пазарите на е-обучение могат да се
класифицират по следния начин:
• Пазари, обусловени от необходимостта за сертифициране. Налице е все по-голямо търсене на
сертификация, особено в сектора
на ИКТ, където сертификациите
предоставят на обучаващите се
доказателство за усвоени умения и
знания;
• Нормативно обусловени пазари.
Много фирми трябва да обучават
своите служители, за да удовлетворят
държавни нормативни изисквания.

• Пазари с интензивно обучение.
Много
производители
трябва
непрекъснато да обучават своите
служители, като: търговски представители, персонал за обслужване
на клиенти, продавачи на нови
продукти, персонал в центрове за
контакт с клиенти и други;
• Многонационални
организации.
Такива организации са мултинационални компании, международни
правителствени
агенции
(дипломатически, военни), международни органи.
Barron идентифицира няколко движещи сили за стимулиране търсенето на
е-обучение (вж. Фиг. 2).

KEYDRIVERS OF eLEARNING DEMAND
Certification

• Information-Technology Certification
• Financial Certification
• Other Professional Certifications
• Continuing-Education Requirements

Regulation

Demand
for
eLearning

• Health and Safety
• Food and Drugs
• Environment
• Labor

Other Demand Drivers

• Cost Savings
• High Training Requirements
• High Turnover

• Multiple Facilities
• Electronic-Business Initiatives
• “eGovernment” Initiatives

Source: SRIC-BI

Фигура 2. Основни движещи сили на търсенето на е-обучение
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Markus твърди: “Подходящият бизнес модел е проблем от изключително
значение
за
осъществяването
на
всеки курс. Новите бизнес модели осигуряват радикалната промяна на
образователните услуги и значително
повишават ефективността на предоставянето на знания. Е-търговията
също променя начина, по който
преподаваме и учим, става въпрос
повече за преработване на стратегията,
отколкото на технологията” (Markus
2009).
Новите участници в е-обучението
обикновено “прекъсват веригата на
традиционните образователни ценности” (Seufert, 2003). Използвайки
терминологията на е-търговията, могат
да се определят три различни категории
е-обучение:
• Образование към бизнес (E2B)
–
типично
за
корпоративното
е-обучение. Целевите групи са
компании и техните обучаващи
институции;
• Образование към образованието
(E2Е) – типично за университетското
е-обучение. Целевите групи са преподаватели, университети и други
образователни институции;
• Образование към потребителите
(E2С) – типично за частното
е-обучение. Целевите групи са частни
потребители, учащи се, които учат
чрез онлайн курсове и материали.

в корпоративния университет на компанията и е-обучението би могло да
промени тази ситуация.
Strother докладва, че IBM са
спестили 200 милиона долара през
1999 г., предоставяйки пет пъти повече
обучение за една трета от разходите при
предишните им методи (Strothe, 2002).
Ernst & Young намаляват разходите си
за обучение с 35%, като прилагат смесен
модел на обучение - 80% онлайн и 20% в
класната стая. Rockwell Collins намаляват
разходите за обучение с 40%, като
преобразуват 25% от обучението, което
предлагат, в онлайн модел на обучение.
Masie Center публикува резултатите
от свое проучване през март 2009 г. сред
532 организации от целия свят за учебните
ресурси и разходите за е-обучение, т.е. по
време на финансовата криза (Masie Center, 2009):
• 12% от общите бюджети са увеличени,
25% са останали същите, а 61% са
намалели;
• разходите за външни услуги намаляват при 60% от организациите;
• обемът
на
курсовете
лице
в
лице се увеличава при 50% от
организациите;
• обемът на виртуални семинари и
курсове за е-обучение се е увеличил
при 51% от организациите;
• времето
за
командировки
на
служители за обучение е намаляло в
79% от организациите.

Проблемът за разходната ефективност на е-обучението е изразен от Mottl:
“Фирмите са си направили сметката. Те
знаят, например, че конвенционалното
обучение в класната стая струва
някъде около 75 долара на час, пълните
седмични програми струват от 3000
до 5000 долара. Като сравнение,
компютърно базираното обучение струва приблизително наполовина. Нещо
повече, обучението чрез интернет
може да обслужва процеса на обучение
глобално -- в тези класни стаи няма
ограничение за броя на местата, може
да се провежда през цялото денонощие
и без разходи за пътуване” (Mottl 2000). Lockheed Martin Corporation
отчитат, че поради лоша мотивация
само един от десет студенти завършва
специализирания курс за сертификация

Констатирано е, че през последните
3 месеца 45% от организациите са направили повече с по-малко средства,
а 30% са направили същото, но
с по-малко ресурси, т.е. кризата е
дала възможност на организациите да
направят повече със същите или по-малко
ресурси, с които са разполагали преди.
Всяко обучение може да се оценява
по следните равнища (Kirkpatrick, 1979):
• Реакцията е мярка за реакцията на
обучаемите спрямо курса (равнище
1);
• Обучението е мярка за това какво са
научили (равнище 2);
• Преходът е мярка за промените в
тяхното поведение, когато се връщат
на работа след края на програмата
за обучение (равнище 3);
• Резултатите са мярка за бизнес
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резултатите, получени поради това,
че те вършат работата си различно
(равнище 4).
Предложено е едно ново равнище за
оценяване (равнище 5), което измерва
възвръщаемостта на инвестициите (Phillips, 1996).
Strother цитира едно изследване на
Американското общество за обучение
и развитие, което констатира, че 67%
от интервюираните директори изобщо
не измерват ефективността на своите
онлайн програми (Strother 2002). Много
компании се позовават на ентусиазма
спрямо
корпоративните
програми
за е-обучение, например 95% от
организациите разчитат на реакцията на
обучаемите спрямо курсовете (равнище
1), докато само 3% от анкетираните
правят по-дълбоко измерване на бизнес
резултатите от програмите за обучение.
Много доставчици на услуги в сферата
на е-обучението се възползват от голямото
търсене на е-услуги в корпоративния
сектор, например - Mentergy, които
предоставят следните услуги (Mentergy,
2000):
• Оценяване на отдел за обучение;
• Анализ на нуждите;
• Управление на пилотен проект;
• Инсталиране и конфигурация на
мрежа;
• Проектиране на обучението;
• Разработване
на
мултимедийно
съдържание;
• Инструктаж “Обучи обучаващия”.
Няколко изследвания на казуси в
областта на е-обучението в корпоративни
университети са представени в (Beamish,
2000). Установени са следните пречки:
• Технологични ограничения;
• Неадекватност
на
средата
за
обучение;
• Скептицизъм на ръководителите по
отношение на е-обучението.
2.6. СИСТЕМИ И СТАНДАРТИ ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Прогнозите в областта на развитието
на човешките ресурси са за нарастване
сложността на изискванията към работещите и включване на все повече знания
и умения за изпълнение на служебните

задължения. Както се отбелязва в анализ
на IDC (Anderson, Brennan, 2001),
Американският департамент по заетостта
предвижда, че към 2015 година 80% от
всички работни места (срещу 30% в
момента) ще бъдат базирани на знания
и умения, някои толкова сложни, че
дори не съществуват в момента. Макар
че много от проблемите, свързани с разработката на подходящо съдържание,
разпространението и съхраняването му,
както и други, касаещи организацията
на обучението на работното място все
още търсят своите решения, без съмнение
основните фактори при търсене на
ефективно решение в тази област са (Anderson, Brennan, 2001):
• Технологии за осъществяване на
подходящото обучение;
• Солиден метод за разработка на
обучение;
• Процес на обучение, осигуряващ високо качество на резултатите.
По-нататък в този раздел ще бъдат
подробно
разгледани
първите
два
фактора:
• Технологиите, като се спрем първо
на технологичните стандарти, а след
това на група от средства за решаване
на проблемите с организацията на
обучението известна най-общо под
името системи за управление на
учебното съдържание - Learning Content Management System (LCMS);
• Методите
за
разработка
на
обучение
(Instructional Development), като се разгледат основни
фази в процеса и неговото значение
за
построяване
на
ефективно
обучение.
Голяма част от анализите в тази глава
са отразение в (Nikolov, Stefanov, Vladinova, 2003).
2.6.1. ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
СТАНДАРТИ
Според Международната организация за стандартизация ISO (International Standard Organization) под стандарт се
разбира “Документирани съглашения,
съдържащи технически спецификации
или други ясни и точни критерии,
предназначени да задават правила,
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указания или дефиниции на различни
характеристики, както и да гарантират
че материали, продукти, процеси или
услуги, напълно отговарят на своето
предназначение” (ISO, 2009). Съотнесени
към е-обучението, тези стандарти или
спецификации трябва да гарантират
съвместимост
между
различни
технологични
продукти
или
техни
компоненти, възможност за свободен
обмен и за многократно използване на
учебни материали, както и да гарантират
равен достъп до учебните програми и
ресурси. Различаваме следните видове
стандарти (спецификации):
• Стандарти за учебно съдържание:
как да се описва и създава; как да
се пакетира и използва; как да се
проследява процеса на обучение;
• Стандарти за обучаемите: каква
информация да се съхранява за
обучаемите; как да се описват
знанията и уменията; как да се
гарантира
защита
на
личните
данни;
• Стандарти за взаимодействие:
как да си взаимодействат отделните подсистеми; как да си взаимодействат с други външни системи.
Основните организации, въвлечени
в процеса на създаване на стандарти за
електронно обучение са:
• Асоциациите
ARIADNE
(http://
www.ariadne-eu.org/)
и
PROMETEUS
(http://www.prometeus.org),
възникнали в резултат от успешни
европейски научно-изследователски
проекти;
• Консорциум за създаване на системи
за управление на обучението – IMS
(http://www.imsproject.org/);
• Комитетът за компютърно-базирано
обучение в авиационната индустрия
в САЩ (Aviation Industry’s CBT Committee – AICC; http://www.aicc.org/);
• Комитетът за стандарти в образователните технологии на Института
на инженерите по електротехника и
електроника - IEEE (http://ieeeltsc.
wordpress.com/);
• Международната организация за
стандартизация ISO (http://www.iso.
org/);
• Инициативата за разпределено учене на министерството за отбрана
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към правителството на САЩ – ADL
(http://www.adlnet.gov/) за създаване
на модел за свободно обменяне на
учебни обекти (Shareable Courseware
Object Reference Model - SCORM).
Ще разгледаме само на спецификациите на IMS, които представляват
най-мащабният, пълен и амбициозен
проект в тази област. IMS е глобален
консорциум, обединяващ усилията
на образователни, комерсиални и
държавни организации за разработка на спецификации в областта
на е-обучението. Характерно за тях
е, че обхващат всички аспекти на
това обучение. Всяка спецификация
включва:
• информационен модел (описание
на основните информационни обекти
и техните взаимоотношения);
• примерно описание на информационния модел с помощта на
универсалния език XML;
• ръководство за прилагане на спецификацията (стандарта).
Налични са и множество допълнителни ресурси, които включват примерни
приложения,
най-често
задавани
въпроси и други. Пълният списък от
спецификации може да бъде разделен на
няколко групи:
• спесификации, улесняващи дейностите по намиране и използване
на образователно съдържание описание на учебните обекти чрез
метаданни, пакетиране на учебните
обекти в образователни единици
като уроци и курсове, съхраняване
на учебните обекти, достъп до учебно
съдържание за хора с увреждания;
• спесификации за описание на
основните учебни дейности (задаване на учебни дейности, роли
и среда за обучение, подредба на
учебните събития във времето);
• спесификации за събиране и проследяване на информация за обучаемите и техните резултати
(какви са индивидуалните особености и предпочитания, как да се
проверяват и оценяват знанията);
• спесификации за обмен на данни,
свързани с обучението между отделни административни системи
в една организация.
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Най-новите усилия са в посока на
създаване на модел за взаимодействие
базиран на Web услуги, библиотеки от
учебни обекти, интерактивност на учебно
съдържание, електронно портфолио на
обучаемите и други.
2.6.2. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Системите за управление на учебното съдържание (LCMS) може да се
дефинират като “системи за създаване,
запазване, композиране и доставка на
персонализирано учебно съдържание в
електронен формат под формата на учебни
обекти.” (Brennan, Funke, Anderson, 2001).
На Фиг. 3 са представени връзките между

отделните компоненти на една типична
LCMS, според информационният модел
на IMS.
Софтуерните системи за създаване и
управление на съдържанието предлагат
цялостни решения за реализиране
на обучението. Макар и с различен
интерфейс и възможности, те притежават
някои общи черти от гледна точка на
архитектурата им:
• включват модули за създаване на
учебно съдържание;
• поддържат връзка с хранилища за
учебни материали;
• притежават възможности за управление на процеса на обучение;
• предоставят динамичен интерфейс
с потребителите на обучението.

Фигура 3. Компоненти на една LCMS
В основата на описания информационен модел, както и на всички стандарти,
се намира понятието учебен обект
(Learning Object). Обикновено под учебен
обект се разбира обособена част от
учебния процес, която задоволява
една конкретна минимална учебна
цел. Хранилищата на учебни обекти
представляват бази от данни, съдържащи
учебно съдържание в електронен формат.
То може да бъде използвано по различен
начин в зависимост от целите и средата за
обучение. Учебните обекти могат да бъдат
представяни на обучаемия самостоятелно
или комбинирани в по-големи единици –

курсове, учебни програми и т.н. Един и
същи учебен обект може да се включва
многократно и в различен контекст,
независимо от платформата за доставка
на обучението. За целта се използва
езикът XML, позволяващ разделяне на
описанието на обектите от програмната
им реализация.
В областта на създаване, описване
и подреждане на учебни обекти все още
съществуват редица въпроси и проблеми,
които ще бъдат засегнати по-нататък в
работата. Най-често срещана практика
е използването на шаблони за създаване
на по-големи учебни единици (уроци,
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курсове и програми). Използвайки тези
шаблони, авторите на учебно съдържание
могат да създават нови обекти, да
използват съществуващи обекти или
да ги комбинират. Авторите на това
съдържание могат да са специалисти
в предметната област или в областта
на създаване на продукти за обучение,
мултимедийни специалисти, и т.н. Те
могат да са както вътрешни лица,
така и външни лица за организацията,
провеждаща обучението. За да може
обучението да бъде съобразено с конкретните цели и потребители, е необходимо събиране на информация
относно характеристиките на обучаемите, тяхното поведение в хода на
обучението и резултатите постигнати от
тях. За целта се използват средства за
създаване на потребителски профили,
системи за тестване на предварителните
и придобитите знания в областта,
проследяване на поведението на обучаемите и т.н. Сложността на тези
приложения варира от просто подаване
на обратна информация към потребителя
до динамично създаване на учебно
съдържание съобразено с конкретния
потребител в хода на самото обучение.
В процеса на реализация на
е-обучението се оказва, че неговата ефективност зависи не само от качеството
и развитието на технологиите. Голямо
значение имат предварителният анализ на ситуацията и обучаемите,
правилното дефиниране на целите
на обучение, изборът на стратегии и
средства за доставка, както и оценка
на резултатите от обучението. С тези
въпроси се занимават специалистите по
проектиране и разработка на продукти
за обучение.
2.6.3. МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА
СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Първите теории и модели за разработка на продукти за обучение
възникват в през 60-те години на ХХ
век и се основават на схващанията, че
процесът на създаване и внедряване на
обучението преминава през следните
фази: Анализ (Analysis), Проектиране
(Design),
Разработка
(Development),
Оценяване (Evaluation) и Ревизия (Revision) (Gustafson, Branch, 1997). Анализът
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включва предварително проучване на
нуждите от обучение, определяне на
причините за възникването им, създаване
на профил на целевата група от обучаеми,
определяне на целите на обучението и
т.н. Възможно е в процеса на изследване
на причините за възникване на проблема
да се окаже, че те не се крият в липса
на знания у персонала, а да се дължат на
лоша организация, липса на мотивация
и др. Проектирането включва специфициране на целите на обучението и
тяхното разбиване на подцели и задачи,
постижими в рамките на една учебна
единица; създаване на инструменти за
измерване на постиженията (тестове);
определяне на взаимодействията между
трите основни страни в процеса на
обучение – обучаем, преподавател, учебно
съдържание; начинът на организация и
доставка учебния процес и използваните
технологии.
Разработката
обхваща
създаването на всички материали,
необходими за обучението – както
тези, предназначени за обучаемите,
така и тези за преподавателя, според
стратегията, установена в предишната
фаза. Оценяването е процес, отнасящ се
към качеството на създадения продукт
и се реализира като междинно и крайно
оценяване.
Междинното
оценяване
има за цел да се получи обратна връзка
в процеса на създаване на продукта,
за да се направят необходимите
подобрения, а крайното оценяване – да
оцени ефективността от прилагането на
продукта. Ревизията е пряко свързана с
процеса на оценяване и включва всички
промени, базирани на данните, получени
от него.
Някои автори (Bergman, Moore, 1990)
прибавят и още една фаза към процеса
– Внедряване (Implementation), която
според Gustafson and Branch присъства,
когато е налице широко разпространение
на създадените продукти на обучение
(Gustafson, Branch, 1997). В зависимост
от сферата и условията на приложение,
според различните източници, тези фази
могат да имат различно съдържание,
продължителност и влияние върху целия
процес. В повечето случаи процесът на
разработка на продукти за обучение
не е линеен, а рекурсивен и доста
динамичен. Оттук произлиза и голямото
разнообразие на модели за разработка
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на продукти за обучение. Като пример
за успешен и широко разпространен
модел за проектиране на обучението (Instructional Design) може да се посочи
този, създаден от Lou Dick и Walter Carey
(Dick, Carey, Carey 2001), чието графично
представяне е изобразено на Фиг.4.

Двамата автори адаптират модела към
съвременните условия, разработват нови
техники за реализиране на отделните
фази и ги популяризират. Този модел
е приложим за различните форми на
обучение – традиционно и технологично
базирано.

Фигура 4. Модел за проектиране на обучението (Dick, Carey, Carey, 2001)
Друг много широко разпространен
модел е ADDIE - Analysis, Design, Development,
Implementation,
Evaluation (Molenda, 2003). Той е общ модел,
обединяващ
основните
компоненти,
открити във всички други модели и е
приложим за всеки тип обучение. При
е-обучение, базирано на учебни обекти
се откриват огромни възможности за
индивидуализиране на обучението,
което не беше масова практика досега
(Mohan, Greer, McCalla, 2003).
2.7. КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА
ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Както вече отбелязахме, ИКТ направляват глобализацията на е-обучението студентите могат да участват в курсове и
програми от образователни и обучаващи
институции от целия свят, без ограничения
за време и пространство. Конкуренцията
между университетите ги принуждава да
дефинират нови стратегии и бизнес
модели.
Големите
мултинационални
компании
също
бързо
възприемат
е-обучението и създават нарастващ
пазар на образователни продукти и
услуги. Ефективното използване на
е-обучението
постепенно
премахва
бариерите между университетите

и корпоративните образователни и
обучаващи институции и се превръща
в конкурентно предимство както за
организациите, така и за отделните хора
(Nikolov, 2009a; Nikolov, 2009b; Nikolov,
2002).
Тази част представя едно изследване,
направено през 2002 г. (Reeves-Ellington, Palmer & Nikolov, 2002). Авторите
твърдят, че макар нововъведенията в
технологиите да направляват настоящия
пазар на е-обучение, някои събития
напоследък предполагат, че този модел е
икономически неуспешен. За разлика от
това, пазарът, направляван по-скоро
от обучаемите, а не от технологиите,
е по-вероятно да бъде конкурентен
и
рентабилен. Авторите проучват
е-обучението в контекста на развиващ
се образователен пазар на знания и
умения, за да поставят въпроса: дали
съществуващите доставчици (стари
и нови) удовлетворяват новите нужди
на пазара?
2.7.1. ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Електронната търговия оказва
силно влияние върху образованието след
задължителната му фаза, в частност, под
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формата на дистанционно или е-обучение.
Този бързо развиващ се и рязко променящ се пазар трябва да предлага интегрирани решения, фокусирани върху продуктите и потребителите.
Авторите смятат, че истинската сила
на е-обучението ще бъде неговата
способност да предоставя точната
информация на точните хора в точното време. Те се концентрират върху
пазара на е-обучение и предлагат
алтернативни пазарни парадигми и
аналитични модели.
Традиционните доставчици на обучение във висшето образование и в
корпоративния сектор сега се оказват
подложени на значителен пазарен натиск от собствените си онлайн клонове
(не всичките успешни), от комерсиални
външни доставчици и от собствените си
академични кадри. Нещо повече, този
пазар става все повече глобален, тъй
като цифровизацията на образованието
позволява на доставчиците на образователни услуги да достигат до досега
изолирани или много разпокъсани
пазари.
Пазарът на е-обучение е икономически значим. В Съединените щати данните за образованието на възрастни
граждани през 1997 г. са: продължаващо
образование ($12 милиарда), корпоративно обучение ($66 милиарда), висше
образование ($268 милиарда) (US Department of Education, 1997) и тези стойности
продължават да нарастват. През 1999
г. един от три колежа в САЩ предлага
онлайн някакъв вид акредитирана
степен, и приблизително един милион
студенти са участвали в онлайн курсове.
Традиционните студенти във висшето
образование представляват по-малко
от 20% от всички студенти. Най-бързо
нарастващата група студенти във висшите
училища са работещи задочни студенти
на възраст над 25 години (U.S. Department of Education,1997). Констатирано е,
че една нова група от “учещи възрастни”
търсят образование, за да напреднат в
кариерата и да повишат заплатите си
(Hambrecht, 2000). За университетите
и доставчиците на бизнес обучение
на потребители, тези хора са отлични
кандидати за образование, доставено в
техните домове или офиси. Според Morgan Keegan, през 1999 г. организациите
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са похарчили повече от $62 милиарда за
ресурси, заплати и технологии, свързани
с обучение (Morgan Keegan, 2000). Макар
делът от тези разходи за компонента
е-обучение да възлиза на около $1
милиард, налице са всички предпоставки,
че обучението в бъдеще ще се извършва
все по-малко от преподаватели в класната
стая, и все повече – чрез използване на
е-обучение. Основните причини за това
са обобщени добре от Peter Stokes, когато
казва: “Социалните, технологичните
и
икономическите
движещи
сили
преобразуват образованието по света.
Тъй като глобализацията обхваща
местните икономики както никога
досега, развитието на квалифицирана
работна ръка се превръща наистина
в
международна
грижа.”
(Stokes,
1999). Според скорошни данни, около
10% от цялото формално обучение
в САЩ се извършва в реално време,
като се използват технологии за онлайн
конференции или виртуални класни
стаи. В едно изследване от 2007 г. във
Великобритания се предрича 33% ръст
в използването на виртуални класни
стаи през следващите три години (Trainingzone, 2008). Отчита се също, че глобалният пазар за продукти и услуги
за е-обучение възлиза приблизително
на 17 милиарда долара през 2007 г.,
15% от които са в Европа. Прогнозите
сочат, че тази сума ще нарасне до
50 милиарда долара до 2010 г.
Изследването показва 18% годишен
ръст в приходите (от е-обучение) във
Великобритания по време, когато общите
приходи за обучение са били статични
или са намалявали. Обединенията между доставчици на е-обучение стават
честа бизнес стратегия и са нараснали
драстично през последните 20 години средно годишно се създават повече от 5
000 обединения (Barron, 2002)
Сегашните доставчици на пазара на
е-обучение и анализаторите на пазара
следват парадигмата производител/
потребител (ориентирана към продукта),
която се фокусира върху технологиите
и дизайна на продукти, съвместими с
най-новите технологии. Получените в
резултат на това стоки и услуги се обявяват на евентуалните потребители –
предимно организации, които след
това ги разпространяват (по електронен
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път) на действителните обучаеми. За
производителя обикновено курсовете
са централният обект за действие, а
обучаемият е субект, подлежащ на манипулация. Курсовете се разработват,
брандират и изпробват. След това се
проектират пилотните групи, така че да
представляват по-общи пазари. Правят
се необходими промени и допълнения и
курсовете се пускат на пазара чрез екипи
за реклама, продажби и разпространение.
В основата на тази парадигма е идеята, че
властта остава у производителите и че
властта на потребителя е ограничена. Това
е особено ясно изразено в образователните
програми във Великобритания и в професионално насоченото обучение по света:
курсовете се пакетират в обединени
програми с много малка (понякога никаква) възможност за избор.
За да се разбере настоящия пазар
на производителите, се разглежда кой
предлага дистанционно обучение и,
използвайки модела на Porter за
конкурентна среда, се проучва как
те развиват настоящия и възникващия
пазар (Porter, 1979). На пръв поглед съществуват най-общо пет основни групи
доставчици на е-обучение за възрастни:
разклонения на традиционни университети, като: NYUonline (www.nyuonline.
com), Duke Online (http://www.duke.edu/
online); традиционни издатели, като:
McGrawHill Online (http://onlinelearning.
mhhe.com/), PearsonEducation (http://
www.pearsoned.co.uk/);
традиционни
консултанти, като: Accenture (http://
www.accenture.com); нови онлайн университети/партньорства
между
университети, като: UNext (http://
www.unext.com),
Universitatadas 21
(http://www.universitas.edu.au) и нови
обучаващи компании, фокусирани
върху умения, като: WideLearning
(http://www.widеlearning.com/),
ElementK
(http://www.elementk.com/).
Всички те предлагат свои собствени
или лицензирани продукти на пазара.
Към тях трябва да се добавят и онлайн
дистрибутори и образователни портали, например WorldWideLearn (http://
www.worldwidelearn.com/),
University.
com (http://university.com) и Peterson
Learning
(http://www.petersons.com/),
които доставят на пазара продукти и
услуги от най-разнообразни източници.

В същото време се правят опити да се
обединят създателите на съдържание,
издателите на съдържание и онлайн
дистрибуторите на образователни продукти и услуги във вериги за доставка,
направлявани от продукта (например,
курсовете по компютърни езици на
Deitel, публикувани от PrenticeHall и
рекламирани чрез InformIT, или онлайн
курсовете на Harvard Business School,
рекламирани във Великобритания от Xebec McGraw-Hill). Няколко примери за найдобри практики и стратегии, свързани с
университетското онлайн образование и
възможностите на пазара на е-обучение,
са дадени в (Harley, Lawrence, Ouyang,
White, 2002).
Прилагайки модела за конкурентната
среда на Porter, може да се види, че новото
позициониране на тези организации е
защитна реакция. Изправени пред новите
участници на пазара, традиционните
университети в по-голямата си част не
са променили своите основни програми
и специалности, и в много малка степен
са променили начините за доставка на
образователни услуги, например HeriotWatt
MBA
(http://www.ebsglobal.
net/). Новите конкуренти - онлайн
университетите
и
университетските
партньорства - съзнателно запазват
структурите на програмите същите, като
тези в преобладаващото образование,
например: Jones International University
(http://jonesinternational.edu/), Open University в Hong Kong с Централното радио
и телевизия на Китай (http://www.ouhk.
edu.hk). И в двата случая университетите
реагират на силата за договаряне на
своите доставчици (акредитиращи агенции и министерства на образованието)
и на своите клиенти - студентите, които
са подложени на социалните течения,
каращи ги да избират по-скоро повече
академични квалификации, отколкото
една професионална, дори когато е
налице свръхпредлагане за търсенето
на завършили специалист (Keep, 1995).
Допълнителна пазарна сила се осигурява
от държавното финансиране на онлайн
обучението в отговор на световните
икономически движещи сили (Cornu,
2005; OECD, 2001). Борбата за позиция
на пазара и за пазарен дял също е ключов
фактор, особено в силно конкурентния
пазар на магистърски програми по
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бизнес администрацив (MBA), което кара
някои участници (например Cornell) да
защитават енергично своя независима
марка, а други търсят сдружения за
осигуряване на качествени марки, като
модела UNext (Cox, 2002). За издателите
преминаването към онлайн обучение е
реакция на заплахата за заместване на
интерфейса между доставчиците на
знания и обучаемите. Корпоративните
права върху печатни публикации могат
да бъдат подронени от отделни автори
или университети, произвеждащи свои
собствени цифрови версии. Затова
договорите между издатели и автори се
преподписват и се адаптират към новата
технологична среда.
Обучаващите и
консултантските компании след това се
изправят пред нова, по-малко зависима
от авторите среда за доставяне на техните
програми. Резултатът е, че издателските
компании, със своите поделения за
е-обучение, посягат към територията
на обучението с кратки курсове, а
корпорациите търсят решения, които са
по-ефективни от гледна точка на разходи
и време поради силата за пазара.
Отново, използвайки модела на Porter, се вижда, че порталите за онлайн
дистрибуция и е-обучение са нови
участници на пазара, но те са до голяма
степен обусловени от продуктите, като
доставчиците предлагат минимален
диалог в помощ на потребителите
(например, бутони, които водят до
определени видове курсове). Измежду
онлайн дистрибуторите UNext беше една
от първите организации, която започна
за разчупва шаблона (Cox, 2002). Тя
предлага редица марки на едно място.
Работейки с Columbia Business School,
University of Chicago Graduate School of
Business, Stanford University, the London
School of Economics and Political Science
и Carnegie Mellon University, тя предлага
както кратки курсове за корпорации и
отделни лица, така и пълни магистърски
програми по стопанско управление, като студентите могат да се записват за
каквото им е необходимо в рамките на
предложеното. UNext отива дори по-далеч:
много от курсовете за придобиване
на умения се предоставят безплатно,
като се заплащат само такси за помощ
от специалист или за оценяване, и
всички курсове могат да се преминават
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със собствено темпо. Предлагането на
продукти е по-широко и по-гъвкаво, но е
едностранно, без производителят да има
някакво взаимоотношение с отделния
потребител.
Някои портали за е-обучение, като
Learn.com (http://learn.com/) и WorldWideLearn
(http://www.worldwidelearn.
com), оставят на потенциалните обучаеми да определят своите нужди.
Това създава още един информационен
слой: наръчниците за порталите за
е-обучение, например the Distance Learning on the Net (http://www.hoyle.com).
LIMU (http://www.limu.com) е малко поразличен сайт, търгуващ с “актив от
знания”, където потенциални обучаващи и
потенциални студенти се срещат, уговарят
срокове и взаимодействат онлайн, но
тук продуктът е платформата и нито
обучаващите, нито обучаваните влизат
в истински диалог с производителя.
2.7.2. ПЪТЯТ НАПРЕД
Възприемането на парадигмата
потребител/доставчик предлага голяма възможност за стратегическо
конкурентно предимство, тъй като
увеличава
максимално
ползите
за
е-обучаемия по начини, по които той желае,
а не по начини, диктувани от доставчика.
Доставчикът, на базата на самостоятелно
получени знания, предоставя само онези
стоки и услуги, които представляват
основни компетенции за обучаемия, като
предлага стратегически степени на
свобода както за потребителите, така
и за доставчиците (Ohmae,1982).
За
разлика
от
парадигмата
производител/потребител,
основният
принцип на парадигмата потребител/
доставчик е, че потребителят, макар и да
изразява своите нужди и желания, работи
заедно с доставчика при определяне
на стоките и услугите, които да бъдат
разработени и продавани. Потребителят
действа за или спрямо доставчика и
очаква, че доставчикът ще отговори
положително или отрицателно, което на
свой ред влияе върху бъдещите действия
на потребителя. Ако потребителят говори,
доставчикът ще реагира и по този начин
двамата ще се редуват да взаимодействат,
докато базата за обмен или предаване на
технология е завършена. Dell Corporation
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са усвоили тези взаимодействия много
добре. Едно посещение на Web сайта на
компанията показва поне четири равнища
на усъвършенстване на технологиите,
от която база евентуалният потребител
може да реши как да продължи. За всяко
от предложенията има възможност да
се закупи препоръчан пакет или той да
се адаптира спрямо личните нужди. На
всяко равнище на избор има налични
редица алтернативи. Ако клиентът се
нуждае от допълнителна информация,
той може да получи съвет чрез едно
електронно
писмо
или
телефонно
обаждане. Авторите предполагат, че в
системата на е-обучението ще се появи
начин на пазарно поведение от типа на
Dell и от това ще се получи значително и
устойчиво предимство. Налице са много
опити в тази посока, но досега никой не
е бил напълно всеобхватен и устойчив.
Прогнозата е, че успешните организации
на бъдещия пазар на е-обучение ще
съчетаят парадигмата, ориентирана към
потребителя, с необходимите основни
търговски ценности, като изместят
критичните фактори за успеха от
технологията и от това какво може да се
произведе, към нуждите на потребителя
(определени от самия потребител) и
метода на учене, предпочитан от него. Ако
съществуваща компания за е-обучение
иска да бъде успешна, тя трябва да
изостави основното предположение, че
повечето технологии предполагат по-добро
е-обучение, и да започне да предлага на
клиентите степени на свобода при избор
на продукти, които са съдържателни
за потребителя. Интуитивно може да
се предположи, че тези степени на
свобода биха включвали за обучаемите
възможността смесено обучение (blended learning). Допълнителните степени на
свобода биха включвали и възможност да
се избира между синхронни и асинхронни
среди. За да се осигури успешно завършване на обучението и социално приемане
на получената квалификация, трябва да
се поставя специално ударение на етапа
на проектиране на обучението (Palmer,
2001).

2.8. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ
ВИРТУАЛНА СРЕДА
2.8.1 ЕДИН МОДЕЛ ЗА ВИРТУАЛНА
СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Един модел на виртуална среда за
обучение, озаглавена “Виртуална среда
за дистанционно образование и обучение”
(VEDET), беше разработен от автора
в сътрудничество с екип на Центъра
по технологии на информационното
общество (ЦТИО) към СУ в периода
1994-1997г в рамките на проект по
програма INCO Copernicus (Nikolov,
Nikolova, 1996). Този модел съчетава
основните характеристики на двата
модела - еволюционен и революционен за дистанционно обучение чрез интернет.
Специфичните характеристики на VEDET са описани по-подробно в Глава 4.
Както вече бе отбелязано, един от
подходите, позволяващи на неопитните
потребители да се възползват ефективно
от компютрите, е позоваването на метафори за интерфейса. Метафорите помагат на потребителите да разберат
интерфейса на една нова система, като
извикват на помощ техни предишни
знания. Това разбиране е важно, тъй
като позволява на потребителите да
тълкуват и предсказват поведението на
системата. Същността на метафорите за
интерфейса е, че обектите (дейностите)
се преобразуват в картинни изображения, които потребителят може
лесно да идентифицира и разбере. Това
основно разбиране дава на потребителя
идея и за това как да използва системата.
Интерфейсът трябва да се проектира
по такъв начин, че дейностите, които
потребителят би могъл да извършва
във физическия свят, да могат да се
извършват и в електронните версии.
Един от основните проблеми на дизайна
при метафората като моделен подход
е как да се включи допълнителна
функционалност, която не е част от
метафората за интерфейса, но позволява
на компютърът да бъде по-мощен от
неелектронните средства (Preece, 1994).
Интерфейсната метафора на VEDET
е основана на четирите вида обучаващи
организации: виртуален университет,
виртуално училище, виртуално предприятие и виртуален център за
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изучаване на езици. Тя включва също
редица виртуални места и услуги,
които съществуват (или биха могли
да съществуват) във физическия свят
(Nikolov, Nikolova 1996). VEDET дублира
и разширява някои от съществуващите
образователни и обучаващи учреждения
и услуги, като позволява те да бъдат подобре интегрирани и обогатени. В нея
могат да се разработват и добавят нови
виртуални учреждения, места и услуги.
Ядрото на VEDET е виртуалния
университет,
който
е
виртуална
среда за обучение, която включва
клонове на повечето услуги на VEDET. Например, виртуалната услуга
за персонализация на курсове се занимава с адаптирането на курсовете
към нуждите на локалната обучаваща
се общност, като взема под внимание
местните образователни и учебни традиции, преподаватели, език, култура и
дори индивидуалните потребности на
конкретен учащ. Виртуалното бюро за
помощ предоставя помощ от специалист,
достъп до преподавател, училищната
администрация, подкрепа при определени
дейности, например софтуерен пакет
за проектиране на учебни модули.
Разработен е метод за проектиране на
гъвкави учебни модули в помощ на
проектирането на модули, които могат
да се адаптират според потребностите
на отделния потребител и различните
платформи (Nikolova, 1996). Разработени
са още два софтуерни инструмента в
помощ на осъществяването на метода:
Course Wizard - десктоп приложение с
база данни, и Course Developer – онлайн
система с база данни за множество
потребители.
Виртуалната издателска къща
(Nikolov, Stefanov, Popova, Koprinkov,
Tzolov, 1997) предлага персонализирано
публикуване на самостоятелни и мрежови хипермедийни материали, като:
електронни учебници, видео и аудио,
насоки за преподаватели и студенти,
въпросници, презентации, каталози, реклами и други (Stanchev, Nikolov 1997).
Потребителите биха могли да поръчат
издателски услуги, като предоставят
материали за ресурсите - текст, сценарии, аудио, изображения, лого, идеи
за разработване на илюстрации и
анимации, връзки към свързани Web
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сайтове, изисквания към дизайна на
учебни материали (Ducket et al., 1995).
VEDET предоставя само основни
виртуални пространства, ресурси и услуги,
а потребителите могат да реконструират
виртуалното пространство на VEDET,
като добавят нови персонализирани
възможности - места, пространства и
услуги, според конкретните изисквания
на обучението. Например, за целите на
сесия по електронна търговия може да
се създаде виртуална семинарна зала и
да бъде оборудвана с инструментариум
за
разработване
на
бизнес
Web
страници, софтуер и средства за електронна конференция, подходящи за
колаборативни проекти по маркетинг
в интернет (Farraro et al., 1995; Favorin,
1995; Guzdial et al., 1995).
VEDET предлага разбираема интерфейсна метафора, която се използва
както за интерфейса човек-компютър,
така и за целите на проектирането
на е-обучението. Описаните по-долу
изследвания и разработки на курсове
за е-обучение могат да се разглеждат
като примери за силата и гъвкавостта
на предложения подход, както и като
добра практика за проектиране на
е-обучение, която може да се използва от
разработчици на подобно обучение.
2.8.2 ПРОЕКТИРАНЕ НА КУРСА
“БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТ”
VEDET е базирана на силна интеграция
на
виртуалните
учебни
институции, където виртуалният университет, като основен доставчик
на образователни продукти и услуги,
играе главната роля. В случая на курса
“Бизнес в интернет”, сесията започва
от виртуалния университет - участие
в няколко лекции във виртуалната
аудитория,
участие
в
обсъждания
във виртуални семинарни зали, посещение на виртуалната читалня и
виртуалната библиотека, посещение на
университетското виртуално кафене.
Когато е необходимо, студентите могат
да отидат във виртуалното предприятие,
където могат да решат някои бизнес
проблеми, като: провеждане на пазарно
проучване, планиране на присъствието на
дадена компания в интернет, проектиране
на интранет бизнес решение, продажба и
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покупка на продукти и услуги и т.н.
Моделът на взаимодействие човеккомпютър на курса е взаимно свързан
със стратегията за проектиране на
курса за обучение. Студенти, преподаватели и администратори с различно
местоположение
„населяват”
виртуалната среда за обучение и могат да
се срещат, взаимодействат, учат и работят
заедно, както ако се намираха лице в
лице. VEDET е интерактивна, гъвкава,
отворена, разпределена, достъпна от
разстояние, филтрирана и съдържаща
пътна карта и архив за курсове.
Курсът “Бизнес в Интернет” е
проектиран и разработен в периода 19941997 г. (Nikolov, R., Stefanov 1997; Stefanov, Nikolov, 2000; Stefanov, Stoyanov &
Nikolov, 1998; Stefanov, Dicheva, Nikolov,
Djakova, 1998); Stefanov, Lomev, Varbanov,
Nikolov, 1998). По това време в България,
както и в останалите страни от Централна
и източна Европа, бе налице спешна
необходимост съществуващите компании
да получат по-добри знания по икономика,
бизнес и фирмено управление. Масовото
обучение в тези области обаче трудно би
се постигнало без прилагане на методите и
инструментите на е-обучението. От друга
страна, ИКТ предоставят възможности за
създаване и успешно експлоатиране на
частично или чисто виртуални бизнес
организации, което би помогнало на
страните да преодолеят съществуващите
информационни, икономически, културни, географски и други бариери.
Преди проектирането на курса
беше разработен модел за гъвкаво
и дистанционно обучение (Nikolov,
Nikolova, 1996). Основните принципи и
най-важните характеристики на този
модел бяха определени чрез избора на
принципи за обучение, центрирани
около обучаемия. Центрираната около
обучаемия
педагогика
препоръчва
обучаваният да не получава знания
наготово. Той трябва да открива и
изгражда знанията си, което обаче не
означава да ги преоткрива. В допълнение, при провеждането на курса
може да следва сценарий, съчетаващ
ресурсно
базирания
подход
за
обучение с индивидуално обучение.
Преподавателят може да се разглежда
като специален вид ресурс. Предполага се
да се използва банка от казуси и системи

за подкрепа на групови решения (Group
Decision Support Systems - GDSS) за
предоставяне на ресурси и текуща помощ
за груповите роли и груповото вземане
на решения. Неформалната дискусия
между учащите може да се разглежда
като специална форма на обучение в така
наречените самообучаващи се групи,
образувани от виртуалните общности
за обучение, населяващи виртуалната
среда за обучение.
Един от основните принципи при
проектиране на компютърно базирани
среди
за
обучение
е
принципът
за
интерактивност
(Sims,
1995).
Осъществяването на интерактивност
може да се възприема като изкуство,
защото изисква всестранни умения,
включително разбиране на учащия,
задълбочено разбиране на софтуерното
разработване,
още
по-задълбочени
знания по съвременни принципи за
проектиране на учебни материали и
мултимедиен интерфейс с естетически
дизайн. Разработването на ефективни
интерактивни среди за обучение ще
мотивира и ангажира учащия.
2.8.2.1. Разработване на учебна
програма
Въпреки, че курсът е базиран на
отворен конспект, разработването на
учебната програма беше извършено в
съответствие с някои класически принципи. Стратегията за разработване на
учебната програма беше по-скоро дедуктивна, базирана на цялостната стратегия,
прилагана за целия проект. Емпиричните
данни (анализ на други дистанционни
курсове с подобна тема) и теоретичните
източници играят важна роля в процеса
на проектиране. Всички разработени
материали бяха публикувани в интернет
и бяха налични за всички членове на
проекта, а също и за всички изследователи
по света, за критични забележки и
коментари. Учебната програма може да
се опише от гледна точка на нейните
непосредствени и общи цели, целева
аудитория и др. Съгласно причинния
модел на Tyler, планирането на учебната
програма трябва да бъде линеен процес
(Taba, 1962; Tyler, 1949). На първо място
това включва формулиране на общите
цели на обучението, използвани за
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набелязване на очакваните резултати от
него след завършването му. След това
разработващите учебната програма избират съдържанието и дейностите, които
са подходящи за постигане на конкретни
учебни резултати. Накрая се разглежда
форма на оценяване на образователните
постижения на отделните учащи. Избраният подход комбинира модела на Tyler с
натуралистичния модел на Walker (Walker, 1971). Създадена беше специална
група, включваща експерти по темата
(университетски преподаватели по бизнес
и икономика), специалисти педагози и
софтуерни разработчици. Следвайки
модела на Walker, групата достигна до
консенсус относно целта, съдържанието,
структурата и стратегиите, които да се
използват.
При разработване на учебната
програма беше приложен модулният
подход. Курсът “Бизнес в Интернет”
се разглеждаше като приложен модул
на курс по ИКТ, разделен на основен
(встъпителен) модул и приложни модули.
Встъпителният модул на ИКТ курса целеше да запознае учащите с основните
интернет услугите. В този модул студентите усвояват интернет грамотност и добиват допълнителни умения. Тази част от
курса помага на студентите, незапознати
с интернет, да получат изчерпателна
информация за компютърни мрежи, за
целия интернет и неговите приложения.
Бизнес и икономическият модул целяха да илюстрират как основните
информационни
и
комуникационни
технологии, представени във встъпителния модул, могат да се използват за
правене на бизнес в интернет.
Съдържанието бе разделено на следните три основни теми:
• технологична предистория - с ударение върху конкретни софтуерни и
хардуерни приложения, преглед на
наученото от студентите във встъпителния модул по отношение на
областите на приложение;
• приложение на ИКТ към бизнес
дейностите в компанията (интранет
решения)
корпоративни
комуникации, човешки ресурси,
образование и обучение, администрация, финанси, производство,
обслужване и поддръжка на клиенти,
стоки и материали и др.;
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• приложение на ИКТ към бизнес
дейности извън компанията (интернет решения) - реклама и маркетинг,
банкиране и разплащане, фондова
борса, продажби и покупки, юридически въпроси и др.
След съгласуване на основните теми
на съдържанието, бяха определени темите
по структурата на курса (вижте Табл. 1).
2.8.2.2. Цели и учебна стратегия
на курса
Студентите би трябвало да научат
как да създадат бизнес в интернет и как
да използват интернет за своя бизнес за комуникация, продажби, маркетинг,
изследвания, развитие на човешки ресурси
и отношения с клиентите. Основната цел
на курса е да насърчава студентите да
установят своя собствена насока на
учене и да им предостави по-голям
контрол върху процеса на учене. Завършващите студентски проекти се
считат като най-ценните резултати от
курса. Студентите трябва да покажат
способността си да използват конкретни
умения и да участват в дискусии. В
резултат на този курс студентите трябва
да могат:
• да прилагат методи за продажба на
продукти и услуги чрез интернет;
• да оценяват качеството на услуги и
продукти, предлагани в интернет;
• да разработват средства, методи и
процедури за интернет присъствие
на бизнеса;
• да извършват пазарни изследвания
в интернет;
• да създават и използват интранет
решения;
• да установяват нови отношения
между купувач-продавач, например
връзки с клиенти, банки, други
компании и т.н.
Курсът е базиран на комбинация
от лекции, студентски презентации,
самообучение, работа по проект и
дискусии по казуси. Студентите имат
възможност да се учат от случаи на найдобра практика, налични в интернет,
и да създават свой собствен график за
обучение. Всеки студент има възможност
за незабавна обратна връзка. Той може да
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Таблица 1. Бизнес в Интернет - съдържание на курса
Бизнес в Интернет - съдържание на курса
Теми
1. Новото информационно общество (нови видове работа; нови видове образование; нови
видове забавления; нови видове общности; нов морал).
2. Технологична предистория (клиент/сървър приложения, хранилища от данни; системи
за подкрепа на решения; десктоп видео; групуер; интранет мрежи; мобилни компютри;
мултимедия; обектно-ориентирани технологии; интелигентни агенти; безжични
технологии;
3. Сигурност и защита на лични данни (имена и пароли; защитена поща - PGP; публични
сертификати; частни сертификати; проблеми със сертификати; цифрови времеви печати;
самоличност и отчетност; криптография; електронни престъпления).
4. Корпоративно управление, документация и администрация (виртуални срещи и
конференции; доклади, брошури, таблици с данни; информационни системи за управление;
комуникации в корпорацията; електронни библиотеки).
5. Корпоративни финанси (договори; счетоводство и фактуриране; бюджети и прогнози;
отчети).
6. Обслужване и поддръжка на клиенти (виртуално бюро за помощ; електронни формуляри и
въпросници; електронни продажби и разпространение; политики и процедури; статистика
и мониторинг).
7. Човешки ресурси (длъжностна характеристика и длъжности; подбор и наемане; образование
и обучение; премии, компенсации, обезщетения; организационни схеми).
8. Нови системи за разплащане и банкови услуги в интернет (ролята на системите за
разплащане; системи за плащане и сетълмент; търговия и интернет; системи за плащане в
интернет в процес на развитие; политика и регулаторни въпроси; теория за стойността на
сделката; вериги на стойността в промишлеността)
9. Реклама и маркетинг в интернет (промоция; асинхронни контакти едно към едно;
сключване; сделка; изпълнение и доверие).
10. Продажби и покупки в интернет (цифрово сходство; сриващи се вериги; пазаруване в
мрежата; интернет молове; цифрови сделки и ценообразуване; модел на бизнес сделки CyberCash).
11. Юридически въпроси и публични приложения (цифрови подписи, авторско право, онлайн
публикуване; законът в интернет; компютърно гласуване и електронна демокрация;
електронно плащане на данъци; електронни преговори и законодателство; граждански
права, свобода и защита на лични данни).
12. Какво следва (онлайн хранилище; търсещи агенти; мултинационални компании; насочени
към клиентелата вериги; клиенти; доставчици на услуги; технологични компании).

приеме ролята на специалист в конкретна
област, например маркетинг, финанси,
продажби, реклами, и да разработи свое
собствено лично присъствие в мрежата.
Един сценарий за е-обучение може
да включва следните компоненти:
• регистрация - освен специално подготвената форма за регистрация, кандидатът може да попълни подходящи
диагностични инструменти. Регистрацията и диагностичните инструменти ще бъдат доставени чрез
обикновена поща, електронна поща
или Web;
• въведение - преподавателят се
запознава с учащите, представя
структурата на курса, графикът за
дейностите, системата за оценяване.

Това може да се направи по различни начини: лице в лице, чрез
асинхронна или онлайн електронна
конференция;
• “разчупване на леда” - преподавателят кани участниците във
виртуалната аудитория и инициира
взаимно запознаване;
• обяви - преподавателят обявява
кога и как учащите могат да намерят
налични учебни ресурси за курса,
например във виртуалната читалня,
във виртуалната библиотека, в
техните лични виртуални среди за
обучение, и обявява мястото, часа
и темата на следващия работен
семинар;
• След това преподавателят може да
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си изгради собствена стратегия
за преподаване чрез съчетаване на
различни методи, модели и дейности
за преподаване, например:
○○ социално интерактивни модели
(групово проучване, правен модел,
социално разследване, модел на
Т-група);
○○ модели, базирани на метафора
за обработка на информация
(усвояване на понятия, индуктивен модел, модел за обучение за разследване, модел за предварителна
организация, развоен модел);
○○ модели с личен източник (ненапътстващо преподаване, модел на
срещи в класната стая, обучение
за самосъзнание);
○○ модели по Romiszowski (Romiszowski, 1981) - преподаване в обяснителна класна стая, преподаване
в откривателска класна стая, индивидуална консултация, групова
консултация, семинар, работна
среща, отворена дискусия в група,
ресурсно базирани системи за
обучение, проектно базирани системи за обучение, програмни
методи за самообучение, методът
TWI, преподаване чрез пример:
демонстрация, илюстрация и моделиране, класическо и операндно
обуславяне, симулационни техники, метод на казуса, ролеви игри,
обучаващи игри и симулационни
игри;
○○ методи на групова динамика
(брейнсторминг, лабораторно обучение).

Всеки преподавател трябва да
има възможност да избира между
горните модели и методи и да изгради
(подобно на използването на блокчета
Лего) свой собствен уникален модел за
дизайн за преподаване, като отчита
индивидуалните характеристики на учащите и проблемите, които се решават.
В продължение на курса бяха давани
задачи за самостоятелна работа (кратки
казуси за решаване) и индивидуални
тестове, наред набор от проекти, които
помогат на студентите да приложат своя
професионален опит и да формират свой
учебен опит. Всички проекти изискват
работа в група и комуникация в мрежа
чрез хипермедийни документи, а също
проектиране и осъществяване на такива
документи.
Пилотният
курс
“Бизнес
в
Интернет” беше структуриран в две
части: встъпителна част и учебна част.
Встъпителната част включва началната
страница на курса, въведение, общо
описание на курса, микро-планиране
на курса, оценяване и статистика,
демонстрация, делегиране на права.
Всички компоненти на тази част имат
обща структура с рамки, показана
на Фиг. 5. Учебната част включва девет основни единици, състоящи се
от следните подчасти: лекция, гостлектори, тестове, въпроси, изследвания
на казуси, есе, банка с ресурси, дискусии
(Фиг. 6). Единиците са планирани така,
че лесно да се модифицират и да имат
стандартен интерфейс (Фиг. 7 и Фиг. 8).
Те са самостоятелни, управляеми секции,
които могат да бъдат обособени и често
са взаимозаменяеми.

Фигура 6

Фигура 5
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Една голяма единица може да се
раздели допълнително на под-единици,
всяка със свои цели, дейности и тестове.
Например, такива единици могат да бъдат

“Маркетинг в Интернет” и “Юридически
въпроси”. Целите на обучението са кратки,
ясно дефинирани и измерими, така че
студентите да могат да ги постигнат.

Фигура 7

Фигура 8

2.8.2.3. Реализация на курса
Целевата група се състоеше от студенти магистърски програми от СУ в
специалност икономика, управление, информатика и приложна математика, както
и всички останали, които се интересуват
от въпроси, свързани с ефективното
правене на бизнес в интернет. Очакваше
се специален интерес от ръководители на
малки и средни предприятия, желаещи да
използват ИКТ в своя бизнес. Учебните
материали включваха “Ръководство
за преподавателя” и “Учебен пакет за
студента”. Ръководството за учителя
е предназначено за методиката на
е-обучението. Тъй като много аспекти
на това обучение произхождат от
традиционното обучение, ръководството
обръща повече внимание на спецификите
на е-обучение, и по-специално на използването на ИКТ като учебна среда.
Ръководството описва и дейностите,
които трябва да се извършат във фазата
на разработване и осъществяване.
Учебният пакетът за студентите съдържа
описание на всички ресурси, учебни
материали, техните връзки в интернет,
както и печатни версии на някои от тях.
Подготвени бяха следните видове Webбазирани ресурси и материали:
• Каталог на бизнес и икономически
Web-сайтове (университети, образователни центрове, държавни институции, фирми и др.);
• Електронни библиотеки, съдържащи
електронни статии и книги, както

и различни бизнес казуси, които да
бъдат изучавани от студентите;.
• Две печатни книги, които да се
използват като христоматии от студентите.
Интернет ресурсите бяха внимателно
структурирани според описанието на
курса и свързани с други подходящи
електронни библиотеки и ресурси. Това позволи лесно да се разработят и
обогатят събраните ресурси и да се
адаптират за различните потребности на
преподаватели и студенти.
Бяха формирани две различни
пилотни групи обучаеми: редовни студенти и ръководители на малки и средни
предприятия. Първата група беше много
еднородна и се състоеше от студенти от
СУ. Ръководителите участваха в курса по
дистанционен начин. Курсът бе експериментално предложен на избрани учащи
от други страни-партньори в европейския
проект. Съдържанието на курса беше
гъвкаво свързано с опита на студентите и
отразяваше спецификите на ситуацията
в България. Това помогна на учащите да
участват по-активно и самостоятелно в
учебния процес. По време на пилотното
осъществяване, ролята на преподаватели
беше поета от някои университетски
преподаватели, които участваха също
при разработване на учебната програма.
Те бяха включени в подготовката на
следващата фаза на изпълнение, когато
курсът беше предложен на по-широка
международна публика.
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Учебните дейности бяха важна
част от обучението и на практика насърчаваха ученето и подтикваха студентите
към постигане на определени цели. На
всяка специфична целева група студенти
бяха предложени подбрани четива.
Студентите имаха на разположение
онлайн подсказки за подготовка за
изпита, с хипертекстови връзки към
важни материали на курса. Това им
даде възможност да учат активно и
също така напомняше на преподавателя
за преките връзки между изпита и
действителния материал за курса. От
самото начало бяха на разположение
онлайн бележки по лекциите на курса
и те бяха прецизирани в процеса на
курса. Всеки студент получи задача да
направи Web страници по конкретна
тема и техните хипермедийни доклади
можеха да бъдат публикувани на Web
страница. Това позволи на студентите и
преподавателите активно да обогатяват
средата за обучение. Насърчаваше се
също и личната кореспонденция между
студенти, преподаватели и експерти. Бяха
наети гост лектори - чрез включване
на хипервръзки към техни материали в
Интернет или чрез насрочване на техни
онлайн и асинхронни презентации.
Студентите можеха да изпратят своите
доклади онлайн или да ги публикуват на
Web страница. Бяха сформирани динамични онлайн дискусионни групи
и някои студенти бяха определени за
ръководители на дискусиите, като използваха свои изследвания и възложени
задачи като основа за дискусия. На
всички студенти бяха дадени няколко
малки проекти, свързани в един поголям проект. Всички проекти изискваха
работа в група и комуникация в мрежа
чрез хипермедийни документи, както и
проектиране и разработване на такива
документи. Студентите можеха да учат
със собствено темпо.
Въпроси и тестове, давани във
всяка учебна единица, позволяваха
на студентите да измерят собствения
си напредък и степен на овладяване
на компонентите на курса. Според
резултатите от диагностичните инструменти на учащите и предварителните
тестове, на всеки студент бяха предложени избрани четива от виртуалната
библиотека на курса. Те също така имаха
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възможност за свободно проучване,
като използваха банките с ресурси, прикачени към всяка единица, а също и
библиотеката на курса. Студентите имаха
на разположение онлайн подсказки за
подготовка за изпита, с хипертекстови
връзки към важни материали на курса.
Така и студентите, и преподавателите
имаха възможност активно да работят
и учат заедно. Тъй като предметът се
отнасяше за бързо развиваща се област,
всички учебни компоненти трябваше
да се доразвиват по време на курса от
екипи от студенти под ръководството на
преподавателите. Бяха отворени редица
тематични Web конференции и студентите бяха поканени да поставят и
дискутират конкретни проблеми, казуси
или предложения. Няколко онлайн дискусионни групи бяха сформирани динамично и на някои студенти беше
възложено да водят тези дискусии.
Обменът на опит и груповото учене бяха
постигнати чрез дискусии, инициирани
и ръководени от преподавателите. На
студентите беше дадена възможност
да
представят
своите
доклади
и
проекти и да ги публикуват в Интернет.
Оценката за постиженията на всеки
студент се формираше от резултатите
от изпълнението на възложените им
задачи по модулите (55%) и от оценката
на проекта (45%). Web материалите
за курса и интерактивните онлайн
сесии бяха запазени и по-късно бяха
предоставени за бъдещо използване.
2.8.2.4 Оценяване на курса и оценка
на ефективността
За целите на оценяването на курса
бяха използвани четирите нива на оценяване на програми за обучение на Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1975), а именно:
• Реакции на обучаемите. Бяха
анализирани отзивите на учащите
за нивото на удовлетвореност и
изпитаните затруднения;
• Постижения на обучаемите. Постиженията на учащите бяха оценени
чрез:
○○ набор от тестове за оценяване
резултатите на учащите от гледна
точка на постигане на конкретни
цели за усвояване на умения и
знания;
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○○ решенията на бизнес казусите, давани на учащите;
○○ окончателното задание (курсова
работа), изискващо практическо
внедряване на Интернет инструменти за решаване на бизнес
проблем.
• Поведение на работа. Анализът
на пренасянето на резултатите от
наученото в реалния свят беше
критична точка от оценяването
на учебната програма. Тази точка
беше
специално
наблюдавана
при пилотната учебна група на
ръководителите, когато се върнаха
обратно в тяхната реална работна
среда;
• Полза за организацията. Организационните ползи от обучението бяха
анализирани за пилотната група на
ръководителите. Очакваше се, че
организациите, които те ръководят,
ще подобрят представянето си
в извличането, поддържането и
разпространението на информация
и в ежедневното бизнес приложение
на ИКТ. Ръководителите можеха
също така да участват в оценяването
на организационното представяне и
да правят необходимите промени с
подкрепата на преподавателите си
от курса.
На етапа на оценяване на курса се
използваха и следните подходи:
• критични
коментари. Няколко
редактори
прегледаха
курса
и
направиха конструктивна критика
по фундаментални проблеми на
съдържанието, стила и методиката
на преподаване. Групата редактори
включваше: експерти по предмета
на курса, преподаватели, запознати
с работата с учащи, изследователи,
участващи в проекта, учащи, които
наскоро са преминали подобен
курс. Бяха предложени два вида
контролни списъци за оценяване:
контролен списък за оценяване на
съдържанието и контролен списък
за оценяване ефективността на
преподаването;
• тестване на разработките. Даден
компонент от курса бе експериментиран с пилотни обучаеми и се
преработваше преди публикуване на

окончателната версия. Тестването на
разработките може да се направи по
два основни начина: дистанционно
(или лице в лице) изпробване и
теренно проучване;
• Всички резултати от гледна точка
на постижения на учащите, удовлетвореност на преподаватели и учащи
от курса и използваните средства
и пренасянето на обучението в
практиката, бяха анализирани и
използвани за подобряване на
курса. Беше усъвършенстван и
самият модел на е-обучение и бе
подобрена методика за разработване
на курсове. Тези резултати бяха
включени в наръчника на преподавателя, както и в пакета учебни материали за студентите.
За да се оцени ефективността
на курса, беше разработен тестов
инструментариум за оценка. Той се
състоеше от две части - предварителен
тест и последващ тест. Целта на
предварителния тест беше да се получи
качествена оценка на предварителните
знания на студентите в областта.
Основните термини от всеки модул бяха
извадени и комбинирани в тест, съдържащ 43 елемента. Някои от понятията
бяха свързани с повече от един модул.
Студентите можеха сами да оценят
своите знания за всеки термин според
петстепенна качествена скала - слаб,
среден, добър, много добър, отличен (или
2, 3, 4, 5, 6 точки). Целта на последващия
тест беше да се оцени напредъка на
студентите в разбирането на основните
термини и понятия. Тъй като той
беше базиран на същите термини като
предварителния тест, резултати можеха
лесно да се измерят и анализират.
За да се изчисли относителният
напредък, бе пресметната разликата
между резултатите от последващия тест
и предварителния тест и бе намерихме
средното аритметично за всички студенти
и въпроси, свързани с отделните модули.
Резултатите показват относително добър
напредък на студентите по всички теми.
Най-малък напредък беше отбелязан за
модула “Бизнес профил” (1,5 точки), което
се очакваше поради предварителния
опит на студентите - всички те имаха
бакалавърска степен то Стопанско
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управление. Най-голям беше напредъкът
в областта на “Юридически въпроси на
бизнеса в интернет” (2,375) - област,
съдържаща много нововъзникващи проблеми и предизвикателства. Резултатите
за останалите модули бяха в диапазона

1,69 - 1,84 точки. Средният напредък
е илюстриран на Фиг. 9. Можем да
заключим, че повечето студенти признават значителния положителен ефект
на своето участие в курса.

Points

Average Progress

Information
Society

Business
Background

Technological
Background

Marketing &
Advertising

Settlement &
Logistics

Legal Issues

Modules
Фигура 9. Среден напредък в курса „Бизнес в интернет”
2.8.2.5. Изводи
След етапа на валидиране, курсът
беше включен в някои от редовните магистърски програми на СУ. Предложеният
изследователски проект предложи модел за е-обучение, който позволява на
учащите да придобиват умения и знания
със собствено темпо, да избират мястото
си на обучение (вкъщи, в библиотеката,
в училище и др.), да избират времето за
груповите сесии, да навигират в една
модулна учебна програма, като използват
гъвкави учебни материали, базирани на
ИКТ.
Една важна посока за подобряване
на стратегията за преподаване включва възприемането на парадигмата за
индивидуалните стилове на учене.
Виртуалната среда за обучение на курса
би трябвало да позволи на обучаемия
да определи себе си в един от четирите
основни стила на учене, предложени от
Honey and Mumford (Honey, Mumford,
1992), и след това да избере подходяща
структура на съдържанието, учебни
дейности и начин за навигация според
своя стил на учене. Друга интересна идея

46

е свързана с по-широкото използване
на различните видове мултимедийна
информация - аудио, видео на живо,
синхронни
видеоконференции,
и
др. Един от най-важните начини за
бъдещи подобрения на шаблона е
свързан с развитието на Web базирани
инструменти за проектиране на курсове
(Nikolova, 1996) и системи за регистрация
и отчетност в база данни, позволяващи
по-сложни начини за сътрудничество
и поддръжка на групови дейности.
Разглежда се също и включването на
затворени тестове. Това може да доведе
до по-висока степен на автоматизация
на процеса на оценяване. Най-добрите
резултати от студентските проекти могат
да служат като основа за разработване
на казуси, илюстриращи и допълващи
съществуващите
учебни
материали.
Предвижда се също и разработване на
подходящи бизнес симулационни игри с
множество участници, което ще доведе
до по-активно участие на студентите.
Предложеното
описание
на
курса “Бизнес в Интернет” може да се
разглежда като анализиране на казус
за принципите на обучение в онлайн
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курсове, а също и като технологична
рамка за осъществяване на курсове за
е-обучение.
2.8.3 ПРОЕКТИРАНЕ НА КУРС „БИЗНЕС
АНГЛИЙСКИ”
Традиционните подходи в преподаването на чужди езици обикновено са
изцяло направлявани от преподавателя,
следвайки избран учебник. За разлика от
тях, повечето появяващи се Web сайтове
за изучаване на английски като чужд език
предлагат ресурси или дейности, които
учащите могат да свободно да проучват,
използват или да участват в тях. Макар
че принципът “учащите да поемат цялата отговорност за своето учене” напоследък се застъпва силно, авторите
на курса прецениха, че за един курс,
който ще получава кредити в официална
академична програма, преподавателят
трябва да има пълен контрол върху
процеса на преподаване. Поради това
основният постулат беше “запазвайки
водещата роля на преподавателя, да
направим крачка към по-ефективно
преподаване, центрирано около учащия”.
Последното доведе до определяне на
основните принципи при проектиране на
курса, насочени към: конструктивистко
учене, симулация на разрешаване на
проблеми от реалния живот, смислена
комуникация и сътрудничество при
учене и работа, творческа езикова
практика, интерактивност и уеб-базирано
самообучение.
За да се осъществят горепосочените
принципи за проектиране на курса,
беше проектирана виртуална среда
за обучение (в рамките на VEDET) за
провеждане на курса (Stefanov, Dicheva,
Nikolov, Djakova, 1998). Целта на тази
среда за обучение беше двустранна:
от една страна, да обхваща основното
съдържание на курса (с препратки към
подходящи Web сайтове), и от друга
страна, да служи като среда, даваща
възможност за дейности, насочени към
обучаемия, и поддържаща цялостната
организация на курса. С други думи, да
служи като виртуално място, където да
се осъществи преподаването на курса.
Материалът на курса е разделен на
учебни единици, всяка изградена около
една основна тема. Всички единици

имат еднаква структура и се състоят
от предварителни дейности за четене,
четене, дейности след четене и задания.
Дейностите преди четене варират от
изразяване на мнение по даден въпрос или попълване на въпросник за
самоанализ, до вземане на решения по
спорен проблем. Целта е да се провокира
известен брейнсторминг и така студентите да се въведат в темата. Всеки
раздел за четене включва: основен текст,
допълнителни текстове, референции.
Текстовете, включени в разделите за
четене, дават само кратка информация
по темата. За да се разширят знанията
им в тази област, студентите трябва да
имат възможност за самостоятелно учене
в локални или виртуални библиотеки.
Дейностите след четене са разделени на
три групи:
• разбиране - пряко свързано с текста
за четене: упражнения за вярно
и грешно, попълване на таблици,
водене на бележки;
• езикови упражнения - попълване
на празнини в текст, фразеологични
глаголи;
• контролни дейности - теренни
проучвания, тийм билдинг, ролеви
игри, SWОT анализ;
• сърфиране в мрежата - проучване
на Web сайт след поставяне на
специална задача.
Заданията включват писане на меморандум, автобиография, придружително
писмо, бизнес писмо, указания за работа в мултинационален екип, статия
за списание относно корпоративната
култура и други. Интерфейсът на курса
„Бизнес английски” е даден на Фиг. 10.
Виртуалното
преподаване
се
извършва в класната стая по Бизнес
английски. На стените на класната стая
е представена информация: описание
и план на курса. Планът на курса е
представен в таблица с хипертекстови
връзки
към
действителния
учебен
материал и дейности. На една от стените
има табло за съобщения, а на другата лавица с книги, които ще се използват
често (включително книга по Английска
граматика, Merriam-Webster’s WWWebster Dictionary и Encyclopedia Britanica). Таблото за съобщения се използва
за административни съобщения от
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Фигура 10. Интерфейс на курса по Бизнес английски
преподавателя,
важна
информация,
бележки и указания за седмицата и
др. Важно е студентите да проверяват
таблото за съобщения редовно, защото
там преподавателят обявява задачите за
седмицата. Всички стари съобщения също
могат да се видят. Ъглите на класната
стая са предвидени за самостоятелни
дейности. Вратите водят до Пощата,
Конферентния център, Библиотеката,
Студентския център и Кафенето.
2.8.4 ИЗВОДИ ЗА VEDET
VEDET е базирана на силна интеграция на институции и услуги за
виртуално
обучение.
Моделът
на
взаимодействие човек-компютър в двата
курса за е-обучение е взаимно свързан
с техните стратегии за проектиране на
обучението. Обучаеми, преподаватели
и администратори с различно местоположение населяват виртуалната среда
за обучение и могат да се срещат, да
взаимодействат, да учат и работят заедно,
както ако се намираха лице в лице.
Средите за обучение по Бизнес
английски и Бизнес в Интернет,
разработени на базата на VEDET, поддържат центрирано около обучаемия преподаване, фокусирано върху
новите роли на обучаемия, различни
от традиционните, а именно по-голяма
мотивация, отговорност, самоконтрол,

48

способност да работят самостоятелно и
в сътрудничество. Ударението е поставено върху комуникацията между
преподавател и обучаеми, която се
поддържа по различни начини: чрез
електронна поща, сървър за списъка на
класа, локална система за табло с бюлетин,
групови дискусии чрез асинхронни компютърни конференции и други.
VEDET може да се използва или за
изнасяне на курсове за дистанционно
обучение, или като помощно средство
за инфраструктурата на класа, като
позволява някои функции да бъдат
извършвани чрез Web страници и Webбазирани дейности. Смятаме, че и в двата
случая средата разширява и обогатява
изнасяните курсове. VEDET поддържа
шест категории е-обучение като част от
обучението лице в лице (Collis, 1996):
• създаване на по-организирани и подостъпни за студентите материали за
курса;
• подобряване ефективността на сесиите за преподаване;
• подобряване на комуникацията между преподавателя и студентите;
• подобряване на дискусията между
студентите;
• подобряване на обхвата и качеството на наличните ресурси и
преместване на отговорността за
избора на подходящи ресурси върху
студентите;
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• подобряване на обхвата и качеството
на учебните дейности, налични за
студентите, особено от гледна точка
на кооперативното учене.
Осъществяването на курсовете беше
едно успешно начало на валидирането
на интерфейсните метафори. Петима преподаватели - четирима университетски лектори от СУ и един от
Американския университет в Благоевград - използваха курсовете, базиране на VEDET. Участваха повече от
25 студенти, някои от тях напълно
дистанционно. Бяха изготвени специални
формуляри за оценяване за студентите
и преподавателите. Измежду основните
цели беше да се тества как компютрите
могат да подпомогнат общуването между
студентите и преподавателя, как да
накараме студентите да сътрудничат
чрез споделяне на информация и как
избраните Web сайтове могат да се
използват за разширяване на знанията
на студентите по определен предмет.
Впечатления от този процес могат да се
обобщят както следва:
• И преподавателите и студентите
участваха енергично в курсовете,
което показва, че работата по/в
курсовете е била мотивираща и
приятна за тях. Тъй като студентите
имаха известен предварителен опит
в използването на интернет и Web
като среда за курсовете, очевидно
те са харесали курсовете, а не само
използването на новите технологии;
• Само един от преподавателите имаше
известни първоначални проблеми
с използването на средата. За поширока употреба обаче, курсовете на
VEDET бяха придружени с подходяща
документация за потребителя;
• Основните проблеми за преподавателите бяха липсата на опит
в използването на интерактивни
средства в мрежова среда. Това
показва, че трябва да се използват
демонстрационни варианти, които да служат като примери за
преподавателите как да включат
повече интерактивност в своите
уроци;
• Преподавателите и студентите харесаха по-добрата комуникация в курса,
в сравнение с тяхната (обичайна)
практика в класната стая;

• Интерактивните
упражнения
(например - автоматично проверяване) бяха от голяма помощ за
преподавателите и позволяваха на
студентите да видят резултатите
си веднага. Опитът показа, че те са
били измежду най-предпочитаните
дейности за студентите;
• Пилотните варианти на курсовете
бяха разработени с много малко
специализирана поддръжка, което
показва, че е било достатъчно лесно
VEDET да се използва за осъществяване на реални курсове;
• Провеждането на двата курса беше
добър опит за авторите и помогна
да се набележат някои ключови
проблеми и да се предложат насоки
за бъдещо развитие и подобряване
на VEDET.
Натрупаният досега опит очерта
както положителните, така и отрицателните аспекти на е-обучението (Stefanov, Nikolov, 2000). Според студентите,
предимствата включват: гъвкавост от
гледна точка на пространство и време,
което е много удобно; позволява подобра концентрация при самостоятелно
изучаване; позволява да се следва
собствен темп на преминаване през
учебния материал, което повишава
мотивацията;
онлайн,
несубективно
тестване; стимулиране на редовно
учене по време на семестъра. Някои
от недостатъците са: проблеми със
скоростта на достъпа и стабилността
на мрежата - желателно е да се осигури
алтернативен начин за предлагане на
учебния материал, когато е възможно, за
да се намали времето за онлайн четене;
необходима е по-интензивна обратна
връзка от преподавателя, когато курсът
се провежда изцяло онлайн.
Най-важните специфични характеристики на онлайн курсовете са, че те
разчитат до голяма степен на самомотивацията и самоконтрола на учащите, от една страна, и подходящата
технологична
инфраструктура,
от
друга страна. Преди да се пристъпи към
по-широко използване, е необходимо
да се направят по-задълбочени оценки и е желателно да има по-силна
административна управленска подкрепа.
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2.8.5. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В
РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА MATEN
Проектът MATEN (Multimedia Applications for Telematics Educational Networks) (Мултимедийни приложения за
телематични
образователни
мрежи)
се опитва да съчетае уникалните възможности на различни медии със
силата на интернет, за да се проектира
богата образователна среда за всеки
(MATEN, 2000). Тази среда премахва
ограниченията
и
същевременно
подчертава силните страни на традиционната
образователна
система.
Проучвайки по-задълбочено опита в
тази област, проектът помогна да бъдат
създадени ефективни и приветливи
гъвкави системи за е-обучение. По време
на проекта бяха експериментирани
различни курсове, базирани на мултимедийно приложение на Web, бяха
проектирани и внедрени мултимедийни
Web инструменти за разработване на
курсове и бяха създадени центрове за
дистанционно образоване във всички
участващи институции. Участниците
бяха: Университет на Твенте, Факултет
по образователни науки и технологии,
Университет на Ексетър, Софийски
университет, Технологичен университет
на Каунас, Институт по кибернетика
“Глушков”, Московски институт по
икономика и статистика. Западните
партньори имаха ролята съответно да
осигурят образователен и езиководидактичен опит. Източните партньори
бяха целевите организации, изправени
пред необходимостта да преобразуват
традиционното обучение в мултимедийни
курсове.
Процесът на обогатяване на технологиите и педагогическа еволюция
е силно динамичен и въпреки доста
подробния план на проекта - доста
непредсказуем. Едно от предизвикателствата, появило се на няколко пъти по
време на проекта, беше да се приспособява
непрекъснатия технически напредък
към така наречения педагогически реинженеринг: опитите да се съгласуват потрадиционните дидактически практики
с най-последните възможности на новите
парадигми в обучението. По-очевидните
нови тенденции в това отношение
са:
ориентирано
към
студентите,
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кооперативно, изследователско и дори
конструктивистко обучение. Основният
изследователски въпрос бе да се получат
свидетелства за това как съществуващи
институции за обучение могат лесно
да преминат към нова технологична
инфраструктура и да адаптират новите образователни парадигми.
Стратегическият подход на проекта
беше да се следва еволюционно постоянното подобряване на методиката и
нейните приложения чрез последователно
оценяване и валидиране с различни
групи
потребители.
Еволюционният
подход беше единственият приложим в
развойната и изследователска област,
където технологията и потребностите
на потребителите се променят бързо и
непредсказуемо. Особено внимание в
е-обучението бе отделено на мултимедията. Нетекстовата комуникация е важна
за естеството на това, което се изучава: в
мултимедийните образователни системи
учащите могат да прилагат към своите
материали не само текстови приложения,
но също видео, звукови и сложни графични
файлове. Мултимедийната платформа за
дистанционно обучение подобрява по
ефективен начин функционирането на
когнитивния процес на учащия, като
предоставя много добри възможности
за стратегии за проектиране на обучението. Мултимедийно базираните
Web приложения са подходящи за
самоконтролирано учене от възрастни
учащи, за учащи с различни видове стилове на познание и учене, и позволяват на
дизайнерите на образователни средства
да създават добре функционираща среда
за по-добро представяне.
2.8.5.1. Проектиране на курса
“Мултимедия в дистанционното
обучение”
Една от основните цели на проекта
MATEN беше да се проектира, разработи
и осъществи Web базиран курс за
дистанционно обучение “Мултимедия в
дистанционното образование” (MATEN,
2000). Един от най-важните въпроси
за този курс е, че той се разработва
съвместно с четири партньора по
проекта. Партньорите обсъдиха и договориха плана за съдържанието на
курса, след това бе предложен макет
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на курса (включително образователния
дизайн, дизайна на интерфейса между
човек-компютър и др.). По този начин
бе направен опит да се разработи общ
продукт, отразяващ най-добрия опит на
всеки един от партньорите по проекта.
Работата по курса беше насочена към
постигане на следните последователни
цели (основни фази):
• Проектиране на съдържанието на
курса;
• Проектиране на макета на курса;
• Осъществяване на курса;
• Преминаване през експертно оценяване и подобрения на курса;
• Изнасяне на пилотни курсове в организациите на някои от партньорите
по проекта.
Курсът бе разделен на четири основни модула и всеки от партньорите пое
отговорност за разработването на един
конкретен модул. По-късно четирите
модула бяха интегрирани в един курс с
общ интерфейс. Програмата на курса
включваше:
• Модул I: Технологични основи.
• Модул II: Методологични основи.
• Модул IIІ: Инструменти за авторство.
• Модул IV: Управление на представянето на курс за е-обучение.
За да се направи проектът за макет на
курса възможно най-гъвкав и да се даде
достатъчно свобода на преподавателите и
студентите, беше използвана структура,
състояща се от две основни части:
• встъпителна част - помага на студентите да се ориентират в целия
курс;
• учебна част - допринася за действителното обучение според избрания
модел.
Всички Web страници на макета
бяха проектирани с идеята за пълна
съгласуваност, така че потребителите
(преподаватели и студенти) да могат
лесно да навигират и да се ориентират
коя част разглеждат, за каква цел,
какво трябва да направят по-нататък,
как и къде да отидат по-нататък и др.
Встъпителната част и учебната част на
макета съдържат различни единици,
всички свързани заедно и имащи обща

цел и функционалност. Единиците са
проектирани за лесна модификация и
имат стандартен интерфейс. Те също
така са самостоятелни, управляеми
раздели, които могат да бъдат обособени
и често са взаимозаменяеми.
Страниците във встъпителната част
съдържат цялата необходима информация за желаещия да участва (целевата
група на курса и предпоставките,
описание и план на курса, стратегия
и тактика на преподаване, основни
дейности на обучение и други), а също и
възможност за всеки за изрази мнението
си за курса и да види мненията на
останалите. Страниците в учебната част
подпомагат действителното обучение,
като предоставят лекциите и дейностите
за обучение.
Учебните дейности са важна част от
преподаването и на практика насърчават
ученето и подтикват студентите към
постигане на определени цели. На всяка
специфична целева група студенти
бяха предложени подбрани четива.
Студентите имат на разположение онлайн подсказки за подготовка за
изпита, с хипертекстови връзки към
важни материали на курса. Това дава
на студентите възможност за активно,
индивидуализирано, ориентирано към
учащия учене, когато всеки студент
е свободен да избира действителния
материал на курса. От самото начало са
на разположение онлайн записки по
лекциите на курса и те се прецизират в
процеса на курса. Всеки студент получава
задача да конструира мултимедийни
уеб страници с конкретна тема и
техните хипермедийни доклади можеха да бъдат публикувани на уеб
страница. Това позволи на студентите и
преподавателите активно да обогатяват
средата за обучение. Беше възможно
да се сформират динамични онлайн
дискусионни групи и някои студенти
да бъдат определени за ръководители
на дискусиите, като използват свои
изследвания и задания като основа за
дискусия. Може да се задават въпроси и
тестове, които да позволят на студентите
да измерят собствения си напредък и
овладяване на компонентите на курса.
Студентите могат да учат със собствено
темпо. Те също така имат възможност
за свободно проучване, използвайки
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банките с ресурси, прикачени към
всяка единица, а също и софтуерната
библиотека на курса. Web материалите
за курса и интерактивните онлайн сесии
се запазват и по-късно се предоставят
за бъдещо използване в класовете.
Преподавателят трябва да може да
попълни макета със свой собствен текст
и материали (съдържание на курса) и
да създаде свой собствен “курс по
желание”, като избира различни учебни
дейности и ги структурира по подходящ
начин.
В проектирането и разработването
на курса участват четири групи хора:
образователни дизайнери, администратори, преподаватели и студенти.
Ролята на образователните дизайнери
е да приготвят предварително всичко
необходимо за осъществяването на
курса (проектиране на образователен
курс - избиране на съдържание, стратегия на преподаване, дейности за
обучение и други). Администраторите
отговарят за успешното осъществяване
на курса (всички компютри и софтуер
да са готови и работещи, всички допълнителни материали да са налични,
всички връзки да са проверени и т.н.).
Преподавателите трябва да организират
и подкрепят студентите по време на
тяхното учене. Една от най-важните
части в организацията на курса е интерактивността. Интерактивните учебни
дейности за студентите включват тестове
с избираем отговор, отговаряне на
отворени въпроси, писане на кратки есета/викторини, изследване на
казуси, групови дискусии по дадена
тема, свободни упражнения/практика. Те са реализиране главно чрез
средства за дискусии, средства за тестове
и чрез обикновена електронна поща.
Интерактивните дейности за учителите
включват реакции спрямо студентите
(отговаряне на въпроси, предоставяне
на обратна връзка, насочване на
студентите - индивидуално или по групи, водене на групова дискусия) и
преглед на резултатите на студентите
(лично портфолио/дневник, отговори на
конкретна задача, грешки, неуспешни
задачи).
Друг важен аспект от разработването
на курса е, че всеки студент трябва
да направи самостоятелна курсова
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работа - мултимедийна презентация за
Web, свързана с предварително избрана
тема.
2.8.5.2. Разработка на курса
“Мултимедия в дистанционното
обучение”
Беше решено да се включат 4
основни модула в курса, всеки от тях
с няколко допълнителни глави. Всеки
от партньорите отговаряше за един
конкретен модул. Общото съдържание
на курса беше съгласувано и одобрено
между партньорите. Всички подробности
за съдържанието бяха изяснени и
бяха разработени пълният текст на
лекциите за курса, презентациите и
повечето упражнения. Друга важна
част от осъществяването на курса
беше графичният дизайн и дизайнът на
потребителския интерфейс. Всички Web
страници на макета бяха проектирани
с идеята за пълна съгласуваност, така
че потребителите (преподаватели и
студенти) да могат лесно да навигират и
да се ориентират коя част разглеждат, за
каква цел, какво трябва да направят понататък, как и къде да отидат по-нататък
и др.
Встъпителната част и учебната част
на макета съдържаха различни единици,
всички свързани заедно и имащи обща
цел и функционалност. Единиците са
проектирани за лесна модификация и
имат стандартен интерфейс. Те също
така са самостоятелни, управляеми
раздели, които могат да бъдат обособени
и често са взаимозаменяеми. Двете
части имат много общ графичен дизайн,
който помага на студентите лесно да
се ориентират в страниците на курса.
Основната страница от всяка част има
следната рамкова структура, както е
показано на Фиг. 11. Всяка страница е
организирана като рамка с три основни
части:
• Горен прозорец - връзки към основните учебни дейности в учебната
част, които са достъпни, само когато
студентът избере даден модул;
• Ляв прозорец - връзки към основните
единици на встъпителната част,
достъпни по всяко време, а също
и бутони “горещи връзки” към
конкретен модул от учебната част;
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• Главен прозорец - съдържа основния
текст на текущата (избраната) единица.
Страниците от встъпителната част
съдържат следната информация:
• началната страница на курса с
обща информация за целите на курса,
целевата група, основните модули на
курса, необходимите изисквания за
курса и други;
• програма на курса, включваща
кратко обяснение на стратегията
и тактиката за обучение, преподаватели, администратори, кредити,
оценки, основни учебни дейности,
необходимо време за извършване на
всяка дейност, микро-планиране на
курса, включително цялата информация за настоящото провеждане на
курса (дати, часове, места, срокове),
и други;
• дискусионен панел, даващ възможност на всеки да изрази мнението

си за курса и да види мненията на
останалите, а също да дискутира
конкретни теми;
• раздел за новини, включващ всички “Горещи новини” за всички участници - нови студенти, редовни студенти, преподаватели и други;
• раздел за помощ с полезна информация за навигация, участие, решаване
на типични или необичайни проблеми, достъп до преподаватели и администратори и други.
Когато студентът избере конкретен
модул или някоя глава в него, основният
текст на съответната глава е готов за
показване в Главния прозорец. Всички
модули се състоят от различни глави
и под-глави, с не повече от 3 нива в
дълбочина. Всяка учебна единица трябва
да съдържа някои от следните учебни
дейности, достъпни чрез съответните
бутони в горния прозорец ( Фиг. 11):

Фигура 11. Основна страница на курса
• Записки - основното представяне на
текущата (избраната) глава;
• Примери - представяне на добри/
лоши решения/примери, свързани с
главата;
• Практика - набор от свободни дейности, които студентите могат да
извършват - да сърфират в интернет
и да намерят/прочетат подходящи

материали, да помислят по някои
въпроси и др.;
• Тест - съдържа всички тестове, давани на студентите (с автоматично
средство за приемане и проверяване
на отговорите на студентите и предоставяне на коментар за резултатите
им);
• Задание - описание на конкретна
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задача, която трябва да се изпълни
от студента и оцени (писане на есе,
участие в дискусия, проектиране на
уеб страница и др.);
• Ресурси - списък на сортирани и анотирани Web връзки, книги, статии и
др.
2.8.5.3. Оценяване на курса
“Мултимедия в дистанционното
обучение”
След края на осъществяването (и
дори успоредно с него) стартираха някои
предварителни пилотни тестове. След това
бе приложена общата схема за оценяване,
както за всички други курсове на MATEN.
Предварителен пилотен експеримент
на курса беше проведен в София през
май и юни 1999 г. Участваха около 46
студенти от магистърската програма
по Информационни и комуникационни
технологии на ФМИ на СУ. Резултатите
от този пилотен експеримент бяха използвани като база за допълнително подобрение на курса. Бяха проведени два
етапа на тестване на разработката, за
да се ревизира и подобри курса, главно:
пилотно провеждане „лице в лице” и
теренно проучване. Обучението „лице
в лице” беше проведено с извадка от
учащи чрез няколко компоненти от
курса. След този етап на експеримента
бяха направени следните подобрения:
излишните материали бяха премахнати;
някои обяснения бяха разширени; бяха
добавени по-ефективни примери; беше
добавен екранният дизайн, и други.
Целта на теренните опити беше да
се получат допълнителни примери, а
също и нови идеи за дейности, тестове
или задания. Студентите работеха заедно, като по този начин получиха също
колаборативни и комуникационни умения. Студентите участваха в дейности за
откриване на техни собствени начини
за представяне на мултимедийно съдържание в различни етапи от процеса
на разработване. За тази цел беше
открит дискусионен панел и използван
като средство за комуникация между
студентите, участващи в експеримента.
Те обсъждаха различното мултимедийно
съдържание, като всеки от тях даваше
собствено мнение и обсъждаше собствения
си опит. По време на дискусията
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студентите правеха упражнения, водещи до практическо приложение на
получените знания.
Използвани бяха три фази на
оценяване:
• обща експертна оценка чрез преглед на курсовете (завършена през
май 1999 г.);
• конкретна оценка, ориентирана
към използването на мултимедийни
елементи и интерактивни дейности в
курсовете (завършена в края на юли
1999 г.);
• оценка от експерименталните
потребители, при която студентите,
участвали в пилотните провеждания
на курса, бяха помолени да предоставят честни, задълбочени онлайн
коментари по материалите, които са
използвали (завършена в края на
зимния семестър на 1999 г.).
В първите две фази беше използван
формуляр на общ въпросник. Процедурата за оценяване беше “обхождане”
на модулите и възможно най-подробно
попълване на въпросника. Като оценители
работиха членове на екипите от всяка
организация (над 15 човека), резултатите
от оценката бяха обобщени в края на
юли 1999 г. Най-общо, резултатите от
тези фази на оценяване могат да бъдат
представени като:
• качеството на съдържанието и процесите на курса като цяло е добро;
• в курса е включено разнообразно
мултимедийно съдържание, по-голямата част от което е съгласувано със
съдържанието и педагогическите
аспекти на курса;
• включени са разнообразни интерактивни компоненти и упражнения;
• новият графичен дизайн беше оценен
като доста професионален и одобрен
от всички партньори;
• част от съдържанието е дублирано в
отделните модули на курса;
• бяха намерени конкретни точки,
където навигацията се нуждае от подобрение и съгласуване;
• последният модул се нуждае от значително подобрение.
Новата версия на курса, с всички
необходими подобрения въз основа на
прегледа при експертното оценяване,
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беше готова в края на август 1999 г. Последната фаза на процеса на оценяване
започна през септември - оценяване
от експерименталните потребители,
при която студентите, участвали в
пилотните провеждания на курса, бяха
помолени да предоставят сравнително
задълбочени онлайн коментари по материалите, които са използвали. Беше
изготвен и ще бъде използван специален
контролен списък за събиране на
коментарите от потребителите.
2.8.5.4. Пилотно провеждане на курса
“Мултимедия в дистанционното
обучение”
Реалните провеждания на пилотния
курс започнаха през есента на 1999 г. и
продължиха до края на зимния семестър
на учебната 1999 г. Беше изготвен и
използван специален контролен списък
за събиране на коментарите от потребителите. Целта беше да се оцени как
мултимедийните приложения влияят
на учебния процес и да се научат
студентите да създават и използват
мултимедийни фрагменти в материала,
базиран на е-обучение, който ще се
използва в мултимедиен дистанционен
курс.
Обучаемите
имаха
различно
образование и също различен опит и
умения в използването на интернет
услуги и софтуерни инструменти. Уменията варираха в широки граници - от
начинаещи в областта на е-обучението
до напреднали студенти и мрежови
потребители. Мотивацията на учащите
беше основана на опита от използването
на технологии за е-обучение.
По време на учебната сесия учащите извършват три вида дейности:
практически упражнения, задания и
дискусии. По време на практическите
дейности учащите създават малки
мултимедийни приложения, като: аудио
файлове, видео файлове, слайдове (в
зависимост от техническите възможности
на учащите), анимация. Учащите изпращат резултатите от практическите
упражнения по електронна поща. В
края на учебната сесия участниците
проведоха заключителна практика. По
време на заключителната практика
беше представено създаването на мултимедийни
фрагменти.
Заданията

на учащите бяха творчески задачи.
Изпълнявайки заданията, учащите създават идеен модел на своите бъдещи
мултимедийни курсове за е-обучение,
например:
• “Концептуални
съображения
за
собствен мултимедиен курс”;
• “Разработване на етап дизайн“;
• “Създаване на аудио-фрагменти за
собствен курс”;
• “Създаване на графични материали
за собствен курс”;
• “Създаване на видео за собствен
курс”;
• “Разработване на интерактивност
за собствен мултимедиен курс”;
• “Осъществяване на комуникацията
в рамките на собствен мултимедиен
курс”.
Резултатът от изпълнението на
заданията от учащите е разработеният
концептуален модел на техния мултимедиен курс за е-обучение.
По време на учебната сесия се
дискутират проблеми в рамките на
свободни дискусии:
• технически проблеми при създаване
на мултимедийно съдържание;
• методически аспекти на използването на учебни мултимедии по различни
предмети
(информатика,
висша математика, физика, електроника и други);
• няколко аспекта на използването
на мултимедия в дистанционни
курсове.
Учебната сесия включваше две
планирани дискусии по темата:
• “Използване на мултимедия за
представяне на учебен материал”
(10 студенти участваха активно);
• “Резултати от учебната сесия и
оценка на разработените мултимедийни приложения” (всички студенти
участваха активно).
В края на учебната сесия участниците направиха окончателен проект
и окончателно оценяване. Учащите
обединиха
всички
образователни
мултимедийни
фрагменти
(разработени по-рано) и ги изпратиха на
преподавателя. Окончателната оценка
беше на тема “Оценяване на разработени
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мултимедийни курсове”. Преподавателят
представи
мултимедийните
дистанционни курсове на всички участници
на специален сайт. Всички участници
разгледаха
мултимедийните
дистанционни курсове, разработени от колегите
им и дадоха оценка на техните работи.
В края на учебната сесия участниците
попълниха въпросника. Въпросниците
на всички участници бяха анализирани и
бяха представени обобщени резултати. От
гледна точка на структура и съдържание,
курсът беше определен като полезен
и подходящ за нуждите на учащите.
Това мнение беше по-явно изразено от
преподавателите в една допълнителна
програма за обучение. Констатирано
беше, че мултимедийните образователни
ресурси бяха използвани доста интензивно
от учащите за споделяне на опит в
обучението. Например, мултимедийни
файлове, получени в резултат на дейността на учащите, породиха дискусии
между учащите, а също между учащите
и преподавателя. Преглеждайки формулярите за обратна връзка, можем да
установим общо и явно желание за
повече задачи, по-голямо разнообразие
на дейности. Най-общо, курсът беше
приет и оценен като полезен, беше
поддържан и използван през следващите
шест години в магистърските програма
ФМИ на СУ. Трябва да споменем също,
че някои от партньорите не притежаваха
достатъчно опит в разработването на
мултимедийни курсове за е-обучение и
опитът, който натрупаха, може да се
смята за съществено постижение на
проекта.

2.8.6 КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ
Проектът “DEMAND: DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education (an online course)” целеше да се разработи
курс за ръководители и деятели в
образованието, на равнище висше и
по-високо образование, за да могат да
проектират и осъществяват дистанционни образователни курсове чрез
интернет (виж Фиг. 12). Самият курс
беше осъществен в Web и бе предоставян
по интернет. Стремежът на DEMAND беше
да улесни прехода от традиционното
дистанционно обучение към дистанционно обучение, базирано на интернет. Екипът на проекта разчиташе на
своите теоретични знания и опит, а също
на най-добрите европейски и световни
практики. Основната цел на проекта
е да се подготвят специалисти,
които да могат да използват пълния
потенциал на съществуващите центрове за дистанционно обучение и
висшите училища за създаване на
дистанционни образователни програми и
за проектиране, разработване и провеждане на дистанционни образователни
курсове по интернет. Този опит може да
се приложи също за обогатяване или реинженеринг на съществуващи курсове,
така че да осигурят повече гъвкавост
за учащите, включително дистанционно
провеждане и подходящо използване на
интернет в процеса на преподаване и
учене.

Фигура 12. Уебсайт на проекта DEMAND
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2.8.6.1 Целеви групи
и цели на курса
Целевите групи включваха:
• преподавателски персонал в центрове за дистанционно обучение
- преподаватели и преподаватели на
преподаватели;
• университетски
преподаватели
и студенти в катедри по образование;
• специалисти
в
образованието
(разработващи учебни програми и
материали, медийни специалисти,
доставчици на образователно съдържание, разработчици на софтуер) в

институции и фирми, разглеждащи
дистанционното
обучение
като
опция;
• създатели на политики в образованието, експерти, съветници.
Обучаемите трябва да могат да
планират, проектират и провеждат
дистанционни образователни курсове, като използват по подходящ и ефективен начин телематични средства, като:
електронна поща, конферентни системи,
Web и други интернет технологии и
услуги, улесняващи процеса на обучение
и резултатите от него като избират найподходящата медия (Таблица 2).

Таблица 2. Образователни компоненти и предложени
варианти/инструменти в гъвкав модул (Nikolova, 1996).
Педагогически
компоненти

Възможности

1

Изнасяне на урок и
демонстрация от
преподавател

- сесия “лице в лице” (групов метод)
- печатна лекция (индивидуален метод)
- компютърно-базирана мултимедия (индивидуален/
групов метод)
- интерактивно видео (индивидуален или групов метод)
- ТВ лекция (индивидуален или групов метод)
- Web презентация (индивидуален или групов метод)

2

Пряка комуникация
между преподавателя и
учащ

-

лице в лице
поща
телефон, факс
електронен чат или поща

3

Групова дискусия

-

лице в лице
телефонна конференция
видео конференция
компютърна конференция (онлайн, офлайн)

4

Самостоятелно учене, четене
и изпълнение на подготвени
упражнения

-

печатни материали
електронни текстове
образователен софтуер
компютърно-базирана мултимедия
Web ресурси
интерактивно видео

5

Самостоятелно
създаване,изготвяне на
проект или есе

- преподавателят формулира темата
- учащият съгласува темата с преподавателя
- учащият работи по самостоятелно избрана тема

6

Групов проект, при който
всеки член на групата
допринася за решаването на
групов проблем

-

чрез взаимодействие лице в лице и сътрудничество
съвместна работа чрез поща
съвместна работа чрез телефон, факс
съвместна работа чрез компютърна мрежа

7

Тестване на
наученото

-

обичайно обективно тестване (избираем отговор, ...)
компютърно подпомогнато тестване
компютъризирано адаптивно тестване
оценка на работата (есе, решаване на проблем, проект)
оценяване на портфолио

8

Обратна връзка от
преподавателя

-

във фиксирани моменти в рамките на курса
по желание на учащия (в конкретен момент)
във фиксирани моменти + по желание на учащия
самостоятелно
в група
лице в лице
отдалечено (поща, телефон, факс, е-поща, компютърна
конференция)

9

Интегриране на
компонентите

-

сесии лице в лице
е-поща от преподавателя
Web среда
дискусионна група
нюзгрупа
конферентна система
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2.8.6.2 Проектиране на курса
Моделът за образователно проектиране на DEMAND е представен на Фиг. 13:

DEMAND Instructional Design Model

Instructional Knowledge
Analysis
ID Models
Needs Analysis

Management

Design &
Development

Evaluation

Learning Objectives
Individual Differences
Learning Strategies

Technology

Knowledge

Knowledge
Implementation
Project

Фигура 13. Модел на проектиране на продукт с учебна цел
Модулите на курса DEMAND бяха
на интернет. Този метод е разработен
предложени като опция за “Обучаване
за учебно заведение, което, макар и
на обучители” за нуждите на центровете
разполагащо с ограничено време и рев отделните страни и други висши учисурси, трябва да проектира обучение за
лища, институции за обучение след
различни групи учащи, имащи подобни
висше образование. Методологията за
потребности от обучение в конкретна
проектиране е базирана на Метода
предметна област. Методът предвижда да
за разработване на гъвкави учебни
се изгради типов модул, който позволява
модули (Nikolova, Collis, 1997), който
адаптиране (варианти за всяка целева
подпомага образователните дизайнери
група), като общите усилия от гледна
в разработването на модули, лесни за
точка на време и ресурси, са по-малки
приспособяване
към
различните
от усилията при отделно разработване
потребности на учащите и позволяващи
на вариантите. Методът е представен
дистанционно провеждане с помощта
визуално на Фиг. 14 и Фиг. 15 по-долу.

Products

Process
P
h
a
s
e

Design
the Generic
Part

I
P
h
a
s
e
II

Create
Adaptations

Revise
the
Generic
Part

Lesson
Material

Generic
Module

Content
elements

Adaptation
n
Adaptation
2
Adaptation
1
Revise

Adaptations

Links to
external
material

Фигура 14. Методът - като процес и продукт
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Някои педагогически понятия и медиите, използвани при провеждане на
курса са представени по-долу:
• онлайн обучение с асинхронна подкрепа от преподавател, съчетано с
няколко начални и заключителни
събития лице в лице, подкрепено
с печатни учебни наръчници за
преподавателите и студентите.
• онлайн среда за обучение, с резервен
вариант на CD-ROM с хипермедиен

учебен материал и подкрепена с
печатни учебни наръчници за преподаватели и студенти.
• Общата продължителност на провеждането на целия курс е един
месец (интензивно провеждане) или
три месеца (нормално провеждане),
което се равнява на 90 учебни часа в
основната схема на провеждане (без
самостоятелно учене).

Фигура 15. Web сайт на курса DEMAND
Курсът DEMAND беше изучаван от
115 студенти (четири целеви групи) по
време на контекстните пилотни тестове:
• 30 студенти от ФМИ на СУ, специализиращи като учители;
• 17 университетски преподаватели;
• 50 студенти от Университета в Талин
по образователни науки;
• 18 студенти от Политехническия университет в Тирана.
Оценяването се състоеше в следните
процедури/инструменти:
• “Обхождане” от експерти, формативно
оценяване;
• Въпросник за формативно оценяване
за експерти;
• Въпросник за сумативно оценяване за
експерти, оценяване на потребителския интерфейс чрез обхождането
му;
• Въпросник за сумативно оценяване
за студентите от пилотния курс.

Експертите и студентите оцениха
уебсайта DEMAND като добър ресурс
за изучаване, темите са уместни и
представени по съгласуван начин.
Предложените промени и подобрения
от експерти и студенти се отнасяха не
толкова до съдържанието на курса,
колкото до образователния дизайн на
курса и помощта при обучение. Курсът
DEMAND беше използван повече от 6
години в рамките на няколко курса и
семинара по е-обучение.
2.8.7 ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА
ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Следващата част се базира на резултатите от проекта на PHARE TEMPUS
за институционално изграждане “Centre of Excellence in Information Society
Technologies the Role of the University in
Capacity Building Outside the University”, който положи основата на Центъра
по технологии на информационното
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общество (Nikolov, Stefanov, Kovacheva,
Stefanova 2001; Stefanov, Nikolov, 2000).
“Помещенията” на VEDET приютиха
няколко курса за е-обучение, посветени
на публичната администрация, а университетът трябваше да играе ролята
на проектант и доставчик на курсове
за обучение през целия живот (Mihnev, Nikolov, 2003). Курсовете бяха
разработени в сътрудничество с екип
от обучени експерти от националните
институции. Основната цел беше да се
организира обучение на специалисти в
области от стратегическо значение за
присъединяване към вътрешния пазар
на ЕС. Всички разработени курсове за
обучение бяха настроени според конкретни
приоритетни области за целевите институции (Развитие на човешки ресурси;
Основи на проектирането на системи
за образование и обучение; Основи
на европейското право; Икономика и
ролята на банките; Характеристики на
услугите за заетост; Информационно
общество; България и Европа; Основи
на публичната администрация), включително някои основни езикови и
компютърни знания и умения (Автоматизация на офиса; Интернет технологии; чужди езици). Курсовете са “по
поръчка”, оформени от темите по гъвкав
начин и предназначени предимно за
дистанционно провеждане. Европейски
експерти от организациите-партньори
контролираха всеки курс от разстояние и
чрез кратки посещения.

Работата по всички аспекти на
обучението (учебна програма, учебни материали и др.) започна след
обстойно проучване на потребностите и
интересите на административния персонал
на
организациите-партньори.
Въз основа на събраните данни и след
редица работни срещи и дискусии с
българските партньори беше разработено
съдържанието на модулите, а също и
начинът на провеждане на курсовете,
с оглед да се отговори изцяло на установените потребности. Всички курсове
бяха определени от съответните организации като напълно отговарящи на
потребностите им. Разработването на
курсовете беше съвместна дейност на
академичните партньори в проекта, в
тясно сътрудничество със специалисти
от целевите институции. За всеки
курс беше създадена експертна група,
включваща поне по един представител от
целевите организации-партньори. Всяка
експертна група беше добре балансирана
и включваше експерти по съдържанието,
представители на потребителите, експерти
по уеб дизайн, експерти по образование
и обучение. Основните принципи за
проектиране и провеждане на курсовете
са дадени на Фиг. 16. Съдържанието и
методологията на курсовете за обучение
бяха напълно съгласувани с плана
за развитие на човешките ресурси в
целевите институции.

Фигура 16. Web сайт на системата за е-обучение
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За различните курсове бяха разработени следните дидактически материали: учебни материали; тестове за
самоконтрол; таблици за саморазвитие,
учебни карти; списъци с информационни
ресурси. В допълнение беше разработена
електронна версия на материалите и
включена в специално проектирания Web
сайт за дистанционно обучение. Пример
за интерфейс на курс е даден на Фиг.
17.
За да се разработи унифицирана уеббазирана версия на всички курсове, беше
съставен набор от общи изисквания за
изготвянето на материали за курсовете.
Вътре във всеки файл отделните

U Authors
s
e
r

Admin

r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n

Course
Design
Module

Designers

Course
Publishing
Module

Designers

Course
Registration
Module

Tutors
Trainees

компоненти на курса (модули, раздели,
теми, упражнения и др.) бяха разделени
с помощта на набор от етикети. За
всеки курс беше изготвен следния набор
файлове: файлове със съдържанието на
курса (текст, разделен на модули, раздели,
теми), файл със списък на всички ключови
думи, файл с въпросите за предварителния
тест и заключителния тест за всеки модул
(ако е приложимо), файл с обяснения за
предварителния тест и заключителния
тест (ако е приложимо). Съдържанието
на всеки курс е разпределено в отделни
модули. Всеки модул е независима част
от курса и може да се изучава отделно.

Method

Templates

Course
Delivery
Module

Course Database:
course structure,
description, study
materials
Course Web
Environment

Course
Delivery
Process

Фигура 17. Примерен интерфейс на курс
Всеки модул включва (някои от)
следните раздели: въведение, предварителен
тест,
обобщение,
основни
раздели, заключителен тест, заключение,
референции. Всеки основен раздел
се предвижда да продължава около 90
минути, с около 30 минути за изпълнение на
различни учебни дейности (упражнения).
Основният раздел може да е разделен
на по-малки единици, наречени теми.
Всяка тема преследва конкретна цел или
задача и включва поне едно упражнение.
Съдържанието на всеки курс се изготвя
в електронна форма и се предоставя в
печатна форма на всеки обучаван. Също
така всеки курс има специален уебсайт,
съдържащ цялото съдържание на курса,
както и много интерактивни учебни
дейности. Броят на целевите участници
в проекта беше 231. С изключение на
езиковите курсове, всички други курсове
се провеждат на български.
Два
от
курсовете
(“Интернет

технологии” и “Автоматизация на
офиса”) бяха проведени предимно лице
в лице, но с преобладаващи практически
занимания в компютърната лаборатория.
Чрез уебсайта на курсовете бяха предоставени също и много допълнителни ресурси
и учебни дейности. Езиковите курсове
също бяха предимно лице в лице, с
допълнителни ресурси, предоставени на
придружаващия уебсайт. Всички други
курсове са организирани в модули за
обучение с продължителност около 2
месеца. Всяка група студенти включваше
около 16 участника. Общо за всеки модул
обучението продължава 8 седмици:
2 седмици лице в лице, 3 седмици на
работното място, 5 седмици дистанционно
(използвайки Web сайта на курса). Някои
от модулите за обучение и отделните
курсове бяха предлагани успоредно
(например, фазата лице в лице за един
курс/модул заедно с дистанционната
фаза за други курсове/модули и т.н.).
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Отделните курсове бяха предлагани на
отделни групи обучаеми.
След завършването на курсовете се
осигури продължаваща поддръжка
както дистанционно, така и на работното място. Тъй като съдържанието
на всички курсове беше разработено
в електронна форма, те бяха лесно
актуализирани и предоставени за дистанционно провеждане за голям брой
хора, които не участваха пряко в проекта.
Въз основа на оценката на опита,
получен по време на проекта, някои от
разработените курсове бяха интегрирани
в различни бакалавърски и магистърски
програми. Каскадният метод също
беше широко използван, т.е. някои от
обучените студенти по-късно провеждаха
обучението в своите институции.
2.9. КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ
“МЕНИДЖМЪНТ ЗА НЕ-МЕНИДЖЪРИ”
През есента на 1999 г. курсът на
Университета на Бинхамптън по мениджмънт и е-бизнес беше акредитиран

от СУ и предложен за първи път като
международен курс за дистанционно
обучение, прилагайки няколко новаторски подхода на шестима преподаватели
от Бинхемптън (The Voice, 2000). Дистанционният курс беше проектиран и
ориентиран към бизнес практиките в
САЩ. Проектът беше координиран от
проф. Richard Reeves-Ellington, асоцииран
декан на Колежа по мениджмънт (Фиг.
18).
Всички занятия бяха излъчвани
с видео връзка. Студентите можеха да
отидат на Web сайта и да изберат коя
лекция желаят да видят. По време на
“приемните часове” те можеха да говорят
със своя преподавател в чат стая.
Препо-давателите също така изпращаха
на студентите CD-ROM дискове, което
им позволи да гледат презентациите
на лекциите, със собствено темпо.
Презентациите трябваше да се разделят
на сегменти, защото преподавателите
уста-новиха, че времето на задържане на
вниманието на студентите е по-кратко,
когато гледат екран, особено с чужд
език.

Фигура 18. Web сайт на курса
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Някои занятия включваха видео
връзка на живо чрез интернет. Студентите виждаха на своите браузъри
професора, изнасящ на живо своята лекция
в Бингхамптън, по време на традиционно
занятие. В долната част на екрана имаше
място за въвеждане на въпроси, на
които преподавателите можеха да
отговарят веднага. Часовата разлика
между Бингхамптън и България е осем
часа, затова не беше много трудно да се
организира синхронното представяне.
Всички задания бяха съгласувани между

преподавателите и бяха базирани на резултатите от обучението. Студентите
работеха в проектни екипи.
Всеки представен учебен модул
имаше ясно определен желан резултат
от обучението, който беше подсилван с
експериментални упражнения и задания.
Завършените упражнения, както и
коментарите по модула, бяха публикувани
на таблото за бюлетина на курса, до
което имаха достъп всички участници.
Организацията на насрочените учебни
дейности е представена на Фиг. 19.

Фигура 19. Схема на организацията на курса
Имаше и някои технологични пробле• да определят типовете мениджъри
ми, например компютърната лаборатория
и ръководители в традиционни и
в СУ нямаше надежден достъп до
нетрадиционни организации;
интернет и някои видео конферентни
• да разбират процесите на органисесии трябваше да бъдат пропуснати
зационни промени и съпротивлепоради техническите слабости. Но предонието/риска при промяна;
ставянето на съдър-жанието на CD-ROM,
• да интегрират управленски и липрезентации на лекциите (Фиг. 20), както
дерски принципи и практики в
и изготвянето на съдържание за връзките
е-търговията;
със слаба скорост, налични в България,
• да разбират рисковете и по какво
откриха нови възможности.
се различават при традиционния и
Мисията на курса беше да се
“новия” мениджмънт и лидерство;
предоставят управленски и бизнес уме• да анализират и планират органиния на студенти от неикономически
зационната структура и да могат да
специалности, които са приложими в
формулират стратегии за промяна за
България в контекста на е-търговията в
фирмите в е-търговията;
ЕС. Бяха дефинирани и целите на курса.
• да откриват различни възможности
При завършване на курса участниците
за е-търговия и да определят как е
ще могат:
най-добре да ги ръководят.
Румен Николов - Глобалният кампус
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Фигура 20. Презентации в помощ на видео лекциите
2.10. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ПО ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ
Целта на магистърската програма
“Проектиране на системи за обучение” е
да осигури обучение с модерни подходи,
базирано на теоретични и инженерингови
перспективи, за систематичното разрешаване на проблеми в областта на
системите за образование и обучение.
Програмата
включва
образователни
технологии в пълния смисъл на това
понятие. Фокусът е поставен върху
потребностите и ситуацията на отделния участник чрез силно гъвкав
подход за завършване на програмата,
с кулминация в дипломна работа, която
може да бъде подбрана пряко според
работната ситуация на участника.
Завършилите
програмата
получават
магистърска степен от Университета в
Твенте - УТ(виж Фиг. 21).
Програмата се стреми да привлече
професионалисти от всички сектори на
общественото и частното образование
и обучение като: общо и професионално
образование, образование на възрастни
и дистанционно образование, бизнес и
промишленост, работа в областта на планирането и администрацията, институции
за разработване на учебни програми,
развитие на човешки ресурси в бизнеса и
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промишлеността, образователно проектиране, медиен дизайн, компютърно
базирано образование и обучение и
информационни услуги в образованието и
обучението. Основната целева аудитория
на програмата са онези, които вече
работят като професионалисти и желаят да разширят първоначалното си
обучение със специализирани знания
за ефективно и ефикасно решаване на
проблеми в съвременните условия на
образованието и обучението.
Регионалното
провеждане
на
програмата предполага, че УТ носи
пълна отговорност за съдържанието
и качеството на регионалната програма. От практическа гледна точка
това означава, че работата на студентите
по всеки курс се наблюдава от член на
преподавателския екип на УТ, който
отговаря за съответния курс в неговата
традиционна версия. Преподавателите,
които водят традиционната магистърска
програма в УТ участват в процеса за
мониторинг на регионалната програма,
провеждана от СУ. За окончателните
проекти член на преподавателския екип
от Факултета по образователни науки
и технологии на УТ председателства
изпитната комисия за всички студенти,
които завършват регионалната програма
в СУ. СУ разполага с достатъчно преподаватели, които са добре запознати с
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програмата. Това беше постигнато чрез
мисии за обучение на преподаватели в
Холандия: поне един човек за специалност,

която се предлага в България, е обучаван
в традиционната версия на програмата
в УТ.

Фигура 21. Web сайтът на програмата
Програмата се състои от три основни
фази: встъпителен модул, основна фаза
и специализирана фаза. Встъпителният
модул продължава една седмица и помага на студентите да се ориентират
първоначално в програмата. Основната
фаза се състои от шест основни курса:
• Организационни
и
управленски
перспективи на планирането на образованието / или Теория за развитие
на човешките ресурси;
• Модели и стратегии при разработване
на учебни програми;
• Принципи на обучение и образователно проектиране;
• Инструментариум за преподаване и
обучение;
• Методология на проектирането на
системи за образование и обучение;
• Оценяването и изследването като
инструменти на образователните
технолози.
Специализираната фаза включва
три избирателни курса, проучване на
литература и разработване на дипломна
работа. Участникът избира една от
шест възможности за специализация,
показани по-долу, върху която да
се концентрира основно. За всяка
специализация в скоби са предложени

наличните
избирателни
курсове,
а
именно:
• Проектиране на системи за обучение за развитие на човешките
ресурси. Избирателните курсове за
тази специализация се избират от
предлаганите курсове: “Организация
и мениджмънт”, “Учебна програма”,
“Обучение”, ”Инструментариум” и
“Оценя-ване”;
• Учебна програма – курсове: „Компютърно поддържано разработване на
учебна програма”, „Политика и осъществяване на учебна програма”;
• Обучение – курсове: „Обучение и
учене на възрастни”, „Мотивационно
проектиране на обучението”;
• Инструментариум – курсове: „Технологии и симулации”, „Технологии и
Web приложения”, „Интернет приложения за образование и обучение”,
„Внедряване на ИКТ и телематични
приложения в образованието и обучението”;
• Организация и управление –
курсове: „Учещата организация”,
„Консултации по развитие на
човешките ресурси”, „Управление на
подобряването на училищата”;
• Оценяване - курсове: „Оценяване
на рентабилност и развитие на
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човешките ресурси”, „Оценяване”,
„Въведение
в
теорията
на
психометрията”, „Оптимално проектиране на тест за постижения”.
Като кулминация на специализираната фаза, всеки участник трябва да
направи преглед на литературата и
дипломна работа, обхващаща аспектите
на проектирането, свързани с проблеми на
образованието и обучението в неговата
собствена работна среда. Този подход
цели да се извлече взаимна полза както
за участника, така и за неговия научен
ръководител или работодател. Дипломната
работа трябва да бъде разработена като
тезис и защитена пред изпитна комисия.
В случай че участникът завърши магистърската програма чрез задочно/
дистанционно обучение, част или цялата
работа по дипломната работа може да се
извърши в домашната/работната среда
на участника. Ако е така - организира
се редовна електронна комуникация.
Комисията от научни ръководители
трябва да включва някой, запознат с
работната ситуация на участника, за
да се свърже неговата проектантска
работа с местната ситуация. Тук отново
се прави гъвкава организация за разпределяне на научното ръководство.
Ако като част от дипломната работа
бъдат разработени някакви продукти,
студентите предоставят комплект от
продуктите за архива на магистърската
програма, за да се състави архив от
референтни материали за бъдещо ползване в рамките на програмата.
2.11. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Магистърската програма по информационни системи е програма на
Технологичния институт в Стивънс,
САЩ - американски частен институт
със световна слава заради високото
качество на своето образование в
областта на ИТ и бизнеса (виж Фиг.
22). Програмата се провежда в София
съвместно със СУ. Програмата предлага
уникална комбинация от курсове и
практически опит, успешно обединяваща теми от бизнеса и глобалния мениджмънт и ИТ специализация. Целта е да
подготви бъдещи ИТ лидери в региона
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чрез новаторско и практически ориентирано обучение. Програмата предлага:
• магистърска степен по ИТ мениджмънт от най-високо равнище от един
от водещите в света университети
в тази област;
• комбинация от дванадесет курса
за период от година и половина, в
извънработно време;
• комбинация от е-обучение, лекции,
казуси, индивидуални и групови
проекти, презентации от участници;
• професионална степен, която интегрира информационни и организационни култури, с ударение върху
приноса на ИТ професионалистите
за решаване на бизнес проблеми;
• съвместен екип от американски
и български преподаватели със
забележителен корпоративен опит и
академична квалификация;
• изключителна среда, в която студентите получават практически опит
в решаването на реални бизнес
проблеми.
Ползите за студентите са, че те:
• получават достъп до най-новите знания по ИТ мениджмънт, представени
от водещи американски и български
преподаватели и бизнес консултанти
в областта;
• получават подобрена комуникация,
междуличностни и екипни умения;
• получават опит в една завладяваща,
интерактивна среда за обучение;
• стават част от нарастваща група
водещи ИТ професионалисти (завършили МПИС) и създават ценни нови
връзки.
Ползите за фирмите са, че те:
• получават качествено обучение за
ИТ експертите на фирмата по найновите развития на теорията и
практиката на ИТ мениджмънта,
провеждано в извънработно време;
• постигат
по-добри
възможности
на ИТ експертите да общуват и
сътрудничат ефективно с не-ИТ
персонал;
• получават възможности да видят
решенията
на
някои
наболели
проблеми на фирмата като част от
заданията и дипломните работи на
студентите;
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• получават възможност да получат
консултация от световно признати
американски
преподаватели-кон-

султанти (важи също за фирми,
изпращащи слушатели за отделни
курсове).

Фигура 22. Web сайт на програмата
Програмата е интердисциплинарна
комбинация от дванадесет курса с продължителност на обучение две години.
Целта е да предостави на участниците
необходимите
управленски,
бизнес,
технически и стратегически умения, за
да помогнат на организациите си да осъществят своите ИТ стратегии и планове.
Курсовете са разделени в три модула:
• Бизнес ядро (Управление на проект,
Организационно поведение и теория,
Финансов мениджмънт на ИТ);
• Ядро Информационни системи
(Мениджмънт на системи в предприятието, Интегрирани технологии
за информационни системи, Управление на ИТ организации, Стратегия
в информационните технологии);
• Кариера в информатиката (Оценяване на разходи и метрика, Основи
на количествения софтуерен инженеринг І, Системи за управление
на бази данни І, Информационни
мрежи І, Обектно-ориентиран анализ и проектиране чрез UML).
Курсовете от направление Информатика се водят от български преподаватели.
Предложена е смесена система на обучение – лекционни курсове за всеки модул
(1 седмица) и е-обучение (3 седмици).

2.12. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Магистърската програма по е-обучение е естествено продължение на преподавания вече 5 години курс по е-обучение
(Nikolova, Nikolov, Kovatcheva, 2005),
както и на магистърската програма за
проектиране на образователни системи
на Университета в Твенте. Програмата се
предлага в два варианта:
• за специалисти (бакалаври, завършили специалност Математика и
информатика, Информатика, Компютърни науки или Приложна
математика във ФМИ или сродни
специалности в други ВУЗ);
• за
неспециалисти
(бакалаври,
които са завършили други специалности – необходимо е да имат
базисни познания в областта на
образователните и информационните
технологии).
Магистърската програма по електронно обучение е особено подходяща
за преподаватели от висшите училища, средни училища и колежи; за
специалисти в отдели за обучение и
за развитие на човешките ресурси във
фирми, в държавни и неправителствени
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организации; за управленски и административни кадри, работещи в сферата на образованието и обучението. Програмата би била полезна и за всеки
съвременен човек, желаещ да изгради
умения за учене през целия живот.
Програмата обхваща трите основни
аспекта на електронното обучение –
педагогически, софтуерно-технологичен
и организационно-управленски,
като
предлага задълбочено разглеждане на
проблемите, свързани с:
• проектиране на електронно обучение;
• разработка на електронни учебни
материали;
• стандарти за електронно обучение;
• системи за управление на учебното
съдържание и на процеса на обучение;
• оценяване при електронното обучение;
• планиране, внедряване и управление
на електронното обучение.
При съставянето на Програмата е
използван опитът на Катедра „Информационни технологии“ при ФМИ, придобит
въз основа на множество успешни
проекти в областта на електронното
обучение, както и на специализирано
обучение на преподаватели в университети в Холандия, Англия и
Япония.
Обучението е ориентирано към
подготовка на специалисти, които
притежават
специализирани
професионални умения в поне един от
трите
аспекта
на
електронното
обучение и широка фундаментална
подготовка в останалите два аспекта.
Базовата подготовка се осъществява
чрез
задължителните
курсове,
а
специализираната
–
чрез
подбора
на подходящи избираеми курсове.
Дипломният проект по правило е свързан
с набора от избрани курсове и има за
цел да задълбочи специализацията на
студентите в съответното направление и
да им даде възможност за практическо
прилагане на придобитите по време на
обучението знания и умения.
Целта на програмата е да изгради
нова генерация проектанти и разработчици на електронното обучение,
способни
да
създават
напълно
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функционални и пазарно-ориентирани
решения в тази област. Завършилите
програмата ще умеят да прилагат системен
подход при проектирането, разработката
и управлението на електронно обучение
на основата на доброто познаване
на софтуерните, образователните и
управленските технологии. Това ще им
позволи в перспектива да развият и
поемат функциите на ръководители по
отношение на електронното обучение
на различните нива на управление в
организациите от софтуерната, образователната
и
квалификационната
индустрия.
Успешно завършилите програмата
ще са в състояние да:
• демонстрират знания и разбиране
на съществени факти, концепции,
принципи и теории, свързани с трите
основни аспекта на електронното
обучение;
• използват това знание и разбиране
при проектирането, разработката
и реализацията на конкретни решения в областта на електронното
обучение, като отчитат предимствата
и недостатъците на различните
теоретично-базирани модели;
• идентифицират
и
анализират
критерии, спецификации и стандарти, подходящи за специфични
проблеми в областта на електронното
обучение;
• разработват материали за електронно обучение, като използват
професионално съвременни системи
и средства за електронно обучение;
• оценяват съществуващи решения в
областта на електронното обучение.
Допълнителните умения умения,
които получават студентите, не са пряко
свързани с електронното обучение, а са
от областта на фундаменталните общопрофесионални умения, необходими на
всеки съвременен специалист. Успешно
завършилите програмата ще могат да:
• правят кратки и ясни презентации
пред различна аудитория;
• работят самостоятелно, в екипи, и на
проектен принцип;
• управляват собственото си обучение
и развитие;
• разпределят и управляват времето
си ефективно;
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• демонстрират добри организационни
умения.
Перспективи за реализация на завършилите програмата. Завършилите
програмата ще могат да работят ефективно като проектанти и разработчици
на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, в различни видове
организации, например:
• учебни заведения в обществената и
частната образователна сфера;
• отдели за квалификация и развитие
на човешките ресурси в държавни,
неправителствени и бизнес организации;
• организации и фирми, предлагащи
консултантски услуги в сферата на
обучението;

• индустрията за разработване на
образователни продукти и услуги
(фирми за образователен софтуер,
издателства, частни центрове, предлагащи образователни услуги и др.).
Програмата се стреми към изграждане на специалисти в областта
на електронното обучение, които
са конкурентноспособни както на
българския, така и на европейския
и световен пазар на труда. Целта
е те да имат възможност за широка
професионална изява в наши, чуждестранни и смесени образователни
заведения, фирми или проекти, като
самостоятелни проектанти и като членове на екипи.
Като система за управление на
съдържанието и обучението се използва
Moodle (виж. Фиг. 23).

Фигура 23. Системата Moodle във ФМИ, СУ
2.13. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В
ИНТЕРНЕТ
2.13.1 ОСНОВАНИЯ
И КОНКРЕТЕН ОПИТ
Един от основните проблеми при провеждане на е-обучение е разработването
и осигуряването на качествени, подробни и актуални учебни материали,
допълнителна литература и тестови форми
по съответните дисциплини. Катедра
ИТ в партньорство с Университетския
изчислителен цен-тър (УИЦ) станаха

инициатори СУ да подготви и подпише
двустранно споразумение с фирма Cisco Systems за откриване на регионална
академия и респективно няколко локални
акаде-мии за професионално обучение
и допълнителна квалификация на мрежови компютърни специалисти по
предварително разработени от фирмата
основни курсови материали. В рамките на
споразумението СУ подготви в чужбина
сертифицирани преподаватели за четири семестриалния курс на обучение,
разработен от фирмата Cisco Systems CNAP (Cisco Network Academy Program)
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и оборудва специална компютърна зала
за самоподготовка и онлайн тестове
на обучаваните по тази програма.
От своя страна фирмата Cisco Systems дари специализирано мрежово
и
комуникационно
оборудване
за
тренировъчната лаборатория, в която ще
се провеждат и практическите занимания
по изграждане на LAN и WAN компютърни
мрежи.
Академичната програма CNAP се
разрасна през последните години и в
момента включва над 5700 академии в
повече от 100 страни. Тази програма се
превърна в модел и еталон за електронно
обучение. Тя се основава на Web-базирано
учебно съдържание, проследяване на
успеваемостта на курсиста, помощ и
обучение от инструктор, както и много и
разнообразни практически лабораторни
занятия. Програмата е разработена от
високо квалифицирани специалисти
в областта на компютърните мрежи и
комуникации. Обучението се предлага
от университети, гимназии, техникуми,
колежи и други образователни орга-

низации по света. Съществува много
успешно сътрудничество между Cisco Systems и образователни, правителствени и международни организации,
както и водещи технологични компании,
които подготвят специалисти за нуждите
на глобалната икономика.
Формално създадена през 1997 г.,
програмата представлява последователност от осем курса (всеки от които е с
продължителност 70 учебни часа - или
общо 560 часа), чрез които студенти и
специалисти се обучават да проектират,
изграждат и поддържат компютърни
мрежи. Курсистите се подготвят за сертифициране за индустриалните стандарти,
като Cisco Certified Network Associate
(CCNA), Cisco Certified Network Professional
(CCNP) и Network +. По време на обучението
си курсистите прилагат придобитите
знания като работят върху реални компютърни мрежи. Така те придобиват
основни и задълбочени практически
умения за работа с компютърни мрежи
и технологии в реалния свят (Николов,
Иванов, Стефанов, 2002).

Фигура 24. Регионална мрежова академия в СУ
Програмата за обучение на мрежови
специалисти е предложена безплатно за
всички студенти от СУ, в учебните планове на които са включени различни
семестри от CNAP. Програмата е отворена
за всички над 16 години, завършващи
средно образование и знаещи отлично
английски език. Записването е организирано по групи в зависимост от
подготовката и познанията по компютърни и мрежови технологии, като
срокът на обучение варира от 6 до 24
месеца за четирите семестъра. Частта
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от материала, която се предлага онлайн
включва четири 70-часови блока, наречени семестър, или общо около 280
часа. Онлайн информацията достига до
студентите чрез Web сървър, използващ
операционната система на Microsoft,
Windows NT. Microsoft дарява NT софтуер
за академиите. Студентите четат учебния
материал от web сайт с ограничен достъп
през своите компютри. Учебният материал
е на английски език и не предполага, че
курсистите имат каквато и да било начална
подготовка по отношение на компютрите
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и
мрежите.
Студентите
получават
универсални знания за работата на
компютърните мрежи, разликата между
различните типове мрежови устройства,

как да разработват и коригират мрежови
решения и други генерални въпроси (виж
Фиг. 25).

Фигура 25. Екрани от системата за управление на обучението
Това партнъорство между двата
лидера: СУ - в образованието, и Cisco Systems – в технологиите, се оказа
изключително полезно и плодотворно и
допринесе съществено за подобряване
на практическата насоченост и професионални умения, и стимулира много
от студентите и курсистите да усвоят и
преминат допълнителни симулаторни
и мултимедийни програми в процеса
на пълното обучение. Програмата Cisco Networking Academy предоставя
възможността курсистите да придобият
две нива на сертификация: Cisco Certified Networking Associate (CCNA) сертифициран от Cisco сътрудник за
работа с мрежи и Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран
от Cisco професионалист за работа с
мрежи, което е по-високото ниво. То
се придобива след запознаването с поусъвършенствувана учебна програма,
която покрива допълнителни теми, като
например сигурност, достъп чрез телефон,

ATM и мениджмънт на мрежи. За найвисоката степен - Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) - сертифициран
от Cisco експерт за работа с мрежи не
се нуждаете от учебен курс, въпреки че
много от комерсиалните класове на Cisco
(преподавани от партньорите на Cisco)
могат да послужат като предварителна
подготовка за теста за CCIE. Тестът
се състои от писмен и от практически
изпит (виж Фиг. 26). Придобилите
сертификат по програмата CCIE притежават експертни умения, признати по
цял свят и е широко разпространено
мнението, че те са възможно найвисоко квалифицирания персонал в
комуникациите,
Сертификационните
изпити за различните професионални
степени се правят в глобални тестови
центровете, като по този начин се
избягва субективността на обучаващата
организация при сертифициране на
курсистите.

Фигура 26. Пакет за подготовка за тестове и екран от тестовата система
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2.13.2 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Обучението на курсистите е отворено и гъвкаво, като задължително се
включват съвременни технологични решения за е-обучение с практическо
обучение и интерактивен контрол
на знанията и уменията на място. Това
позволява на курсистите само да избират
времето и темпото на подготовка, консултация и проверка на знанията и
уменията. От направеното допитване до
преминалите пълния курс на обучение
над 200 студента до 2002 г., става ясно,
че тази гъвкава форма на обучение
е много удобна, стимулираща за
намиране и натрупване на задълбочени
знания и умения с избрано от курсистите
натоварване.
Основните предимства за СУ могат
да се дефинират така:
• използват се и се прилагат отлично
разработени и обновявани мултимедийни материали и документация,
за подготовката на които работят
повече от 100 квалифицирани специалисти;
• получава се и се използва скъпо
съвременно мрежово оборудване и
технологии, като основа на базовото
и практическо обучение;
• повишава се професионалната подготовка и квалификация на по-широк
кръг от преподаватели и специалисти,
ангажирани в провеждането на
курсовете за обучение;
• създава се модерна технологична
среда и условия за обучение на студенти и външни курсисти по актуални
специализирани фирмени решения,
което допълва фундаменталните
знания и общо-университетската
подготовка;
• разширява се и се задълбочава обхвата на специализираните знания и
умения и по сродни дисциплини и
предмети, ползващи съвременните
информационни и комуникационни
технологии.

• разширява
кръга
на
обучени
специалисти и потребители на
съвременни фирмени технологични
решения;
• повишава изискванията и качеството към участниците в целия
процес на обучение – преподаватели,
консултанти, технологична среда,
курсисти и специализанти.
Формата на обучението на курсистите е отворено и гъвкаво, като задължително се включват съвременни
технологични решения за е-обучение с
практическо обучение и интерактивен
контрол на знанията и уменията на
място.
2.13.3 ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА РАЗВИТИЕ
Получените положителни резултати
от това партнъорство в професионалното
обучение между СУ и Cisco Systems
доведе до засилен интерес в няколко
направления:
• от страна на курсистите - за обучение и по други фирмени и
специализирани курсове с подобни
форми и методика на преподаване и
усвояване на знания и умения;
• от други технологични ИТ фирми
за обучение по техни академични и фирмени програми, не с
изключителна комерсиална насоченост и организация;
• от други университети и институти
за технологично партнъорство и
включване в мрежата на локалните
академии за използване и приложение
на натрупания от СУ опит.
В заключение, получените отзиви от
всички участници в процеса на обучение
показват колко важно за съвременното
общество е навременното и коректно
партнъорство между университетите
и индустрията, от което печелят всички
страни.

Предимствата за Cisco Systems
също не са маловажни:
• фирмата използва опита и възможностите на СУ за провеждане на
гарантирано качествено обучение на
курсистите;

72

Румен Николов - Глобалният кампус

2.14. СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА
ПРОИЗВОДСТВОТО
През последните години в индустрията се извършват съществени промени
във връзка с глобализацията, като
цифровият бизнес се превръща в
стратегия за конкурентноспособност
и оцеляване. Фирмите се кооперират
за да произвеждат стоки и услуги с високо качество и на ниски цени, за да
удовлетворяват постоянно нарастващите
изисквания на клиентите. Промените
изискват ново по форма и съдържание
обучение, което да е отворено и глобално ориентирано. В този раздел се
представя проектът за глобално обучение в областта на индустрията GEM-

Extended product

EUROPE (Ruskov, Nikolov, 2003). Той е
финансиран от ЕК и има за цел да подпомогне осигуряването на нова схема
за обучение на професионалисти за
индустрията, чрез разработване на нов
учебен план за магистърска степен, който да включва както технологични, така
и бизнес знания и умения.
2.14.1. СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА
“Глобалното обучение в производството” е проект от Пета рамкова програма на ЕК с фокус върху развитието
и повишаването на компетентността
на служителите в промишлеността и
студентите, за да се включат успешно
и допринасят за сътрудничеството на
глобалния пазар (виж Фиг. 27).

Digital business in Dynamic Enterprises

Reverse logistics

Product and process
design

Co-Design
Product Models

Reuse
Customer Driven
Design

Disposal
Maintenance

Sub-suppliers

Suppliers

Note: Extended products include:
I.

II.

Products incorporating
and integrating specialist, frequently infrormation based, services, eg
mobile phone
Extension to include and
incorporate end of life
product dispositioning

CAD/CAM

OEM-Manufacturing

Marketing
and sales

Supply Chain
Management

Distribution

Operation

Customer Order
Fulfilment
Production Planning
and control

The extended Enterprise

Material flow

Фигура 27. Цифров бизнес
Основните цели на проекта са:
• Определяне и описване на нуждите
на промишлеността от квалификация и обучение в областта на
производствените стратегии в глобален мащаб, съгласно концепциите
за цифров бизнес и съвременни
продукти;
• Разработване на подробна спецификация на учебен план за
производствени стратегии, които
са ориентирани към теми за
производството и бизнес администрацията. Този учебен план ще се
използва като основа за световен

стандарт. Избрани модули от плана
ще се тестват, като за целта се
използват
съвременни
интернет
базирани ИКТ за обучение.
Основните задачи на проекта са:
a. Оценка на необходимостта от
обучение;
b. Механизми за предоставяне на
обучението;
c. Учебен план – работен вариант;
d. Разработване на демонстрационни курсове;
e. Спецификация на учебния план;
f. Разпространяване на резултатите.
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Глобалните участници в проекта са
организации от Европа, САЩ, Япония,
Корея и Австралия. Потенциалното
място на магистърската академичната

програма, която се разработва по
проекта, по отношение на традиционните
бакалавърски програми е показано на
Фиг. 28.

Industrial Knowledge

Application

Manufacturing Strategy

New Master
Traditional
Bachelor

Product Architect
(Extended Product)

Enterprise Architect
(Digital Business)
Mechanical
Engineer

Electronic
Engineer

Manufacturing
Engineer

Фигура 28. Място на академичната програма
Програмата
може
да
развие
освен технологичните компетенции в
областта на производство, продукти
и организация, така и компетенциите

на обучаваните в областта на бизнеса
(пазари,
организацията и човешките
ресурси, и др.) – виж Фиг. 29.
Creativity

Marketing
E-commerce
Entrepreneurship
Market
Business concept
Procurement & Contract management
Branding
Finance
Innovation management
Extended enterprise operation
Corporate social responsibility
Change management
Cost Engineering
Management information systems Organization

Performance management / benchmarking

Industrial Ecology
Productivity improvement
Strategic planning
HES (health, environment, safety)
Extended producer responsibility

Individual
HUMANISTIC
COMPETENCE

Organization

Interpersonal communication skills

Multi cultural skills
Teamwork capabilities
Motivation
Organisational theory
Knowledge management
E-learning

Interdisciplinary teams / team building
Multi cultural skills / Globalisation

Project management

BUSINESS
COMPETENCE
Global
Education in
Manufacturing

Product

Product development
Extended product development
Simulation in product development

Production
TECHNOLOGICAL
COMPETENCE

Organization

Manufacturing systems
Intelligent manufacturing
Manufacturing technology
Material flow
Simulation in
manufacturing engineering
Manufacturing systems
Enterprise modelling
Extenden enterprise design
E-work

Logistics and
Supply Chain Management SCM

Simulation
Cleaner production

Фигура 29. Области на компетенциите, развивани от програмата
Участниците в проекта разработиха
следните продукти:
• Световен стандартен учебен план за
производствени стратегии;
• Курове за квалификация в индустрията, които имат за цел да актуализират
човешкия капитал;
• Обучение за магистърска степен за
производствени стратегии, което ще
се осъществява от университетите
за студенти както в университетите,
така и в предприятията.
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За да се постигнат целите, се създават
следните седем класа от курсове, които
се определят като основни модули за
обучението във времето на цифровия
бизнес – виж Фиг.30:
• Разработване на разширени продукти;
• Дигиталният бизнес по веригата на
доставчиците;
• Планиране и работа с продукта в
края на жизнения му цикъл;
• Бизнес дейности и конкурентна
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стратегия;
• Интелигентно производство;
• Проектиране на системи за интелигентно производство;
• Моделиране и симулация на проекти
и предприятието.

Програмата
предвижда
да
се
използва единната европейска системата
за трансфер на кредити - за една година
– 60 кредита; пълно обучение - 120
кредита; дипломна работа – 60 кредита;
един модул - 10 кредита.

Manufacturing Strategy Curriculum
Module A
Development of
extended products

Course
A1

Course
A2

Course
An

Module B
Digital business
along supply chain

Course
B1

Course
B2

Course
Bn

Module C
End of life planning
and operation

Course
C1

Course
C2

Course
Cn

Module D
Business op. and
competitive strategy

Course
D1

Course
D2

Course
Dn

Module E
Intelligent manuf.
processes

Course
E1

Course
E2

Course
En

Module F
Intelligent manuf.
systems design

Course
F1

Course
F2

Course
Fn

Module G
Enterprise and
product mod. and sim

Course
G1

Course
G2

Course
Gn

Фигура 30. Модули на учебния план на проекта
Последователността на учебните единици и работният поток на учебната програма
е показан на Фиг. 31.

Programme dataflow
Lectures
Books

I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N

Websites

P
R
O
G
R
A
M
M
E

Exams

Software

Assignment
Tutorials
Project work

General Overview

Topic 1

Case study
Assessment

MODULE A

T
O
M
A
S
T
E
R
S

Lecturer

O
B
J
E
C
T
I
V
E

Subject 1

Topic 2

Subject 2

Topic 3

Subject 3

MODULE B
MODULE C
MODULE D
SCHEDULE PLANNER
IMPORTANT DATES
GRADING POLICY

Фигура 31. Работният поток на учебната програма
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2.14.2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ЗАДАЧИТЕ
За изпълнението на първата задача за оценка на необходимостта от обучение,
е разработен и попълнен от участниците
въпросник. Въпросникът има за цел да
установи равнището на компетентността
трите основни групи при изпълнението
на работата на служителите, заети в
областта на производството. В рамките
на проекта бяха проучени 519 фирми в
света. Разпределението им по региони
е показано на Фиг.32. Всяка група от
обхвата на една компетентност съдържа
по няколко подгрупи, чието значение в
работата се оценява от респондентите
на въпросника. От отговорите на участниците в анкетите за България можем
да направим извода, че темите за
цифровия бизнес и разширеното
предприятие не са много популярни
(Чолакова, 2003).
Направеното проучване на Web
сайтовете на магистърските програми
към техническите университети показва,
че следните класове от теми са слабо
застъпени в програмите:
• Разработване на разширени продукти;
• Планиране и работа с продукта в

USA
3%

Australia
1%

Other
2%

Korea
17%

Japan
21%

Europe
56%

Фигура 32. Разпределението по региони
на попълнените въпросници
края на жизнения му цикъл;
• Дигиталният бизнес по веригата на
доставчиците;
• Моделиране и симулация на продукт
и предприятие.
Има университети със свои собствени
центрове за дистанционно обучение, някои от които и Web-базирани. Например,
Техническият университет в Русе има
свой собствен център за е-обучение.
Анализът на въпросника показва,
че 84% от респондентите са от групата
на малките предприятия с капиталови
доходи до 10 милиона евро – Фиг. 33.

Фигура 33. Капиталови доходи на фирмите респонденти в милиони евро
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За малките предприятия в България
компетентността по тези теми в момента
е от средна важност в работата им.
На първо място те поставят личната
компетентност, последвана от бизнес
компетентността и на трето място –
технологичната. Като се има предвид,
че 56% от респондентите са компании
със брой на служителите до 100 души,
първото място на личната компетентност
е оправдано, тъй като компетентността
на всеки един е от по-голямо значение
за малката компания, отколкото за поголемите компании, където задълженията

и отговорностите са разпределени между
повече служители и тежестта върху индивида е по-малка.
Разширеното предприятие предстои
да се развива. Само 25 % от респондентите
изнасят част от производството си в други компании. Дигиталният бизнес също
е в начален етап от развитието си, а
електронната търговия се използва едва
от 33% от респондентите. Тепърва ще се
развиват и разширените продукти - само
11% от фирмите предлагат интелигентни
продукти – Фиг. 34.

Фигура 34. Видове доставки по дялове в България
Малките предприятия все пак очакват, че след 5 години компетентността
им в тези области ще трябва да бъде

по-висока, като едновременно с това
определят и следните направления на
нуждите от обучение - Таблица 3.

Таблица 3. Направления на нуждите от обучение
ТЕМИ
Проектиране на разширено предприятие
Работа на разширеното предприятие
Логистика и управление на верига от доставчици
Симулация на бизнес операция
Управление на продукта в края на жизнения му цикъл
Мултикултурна стратегия
Корпоративна социална отговорност
Предприемачество
Стратегическо планиране
Бенчмаркинг/ индикатори за изпълнение
Румен Николов - Глобалният кампус
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При разработването на образователната програма за обучение на магистри
и преквалификация на специалисти
от производството трябва да се вземат
предвид следните водещи принципи :
• Фокусиране върху активно учеща
среда, отколкото върху обучаваща;
• Използване на повече казуси и
проекти;
• Подготовка на агенти на промяната
във фирмите.
Препоръчва се разработването на
курсовете да бъде в онлайн среда, за да
бъдат достъпни във всички краища на
страната и за да възпитават в заетите
в производството навици за използване
на предимствата на глобалната мрежа,
които да тласнат напред развитието на
разширените предприятия в България.
Обучението по магистърската програма може да се осъществява чрез
всички форми и методи на обучение.
Програмите, които следва да се разработят в рамките на проекта могат да
бъдат както за магистърска степен, така
и за следдипломна квалификация, в
зависимост от целевата аудитория. Добре
е да се отчита, че в България са положени
основите на е-обучението. Съществуват
центрове за дистанционно обучение към
различни университети. Това създава
условия обучението по темите, получени
от анализа на въпросника да се провежда
и в дистанционна форма.
Участниците в проекта от българска страна са мотивирани и готови за
дългосрочно, взаимно изгодно сътрудничество с фирмите от България в
областта на обучението на студентите
и служителите за реализиране на програмата и повишаване на компетенциите
им и създаване на условия за глобално
сътрудничество.

2.15. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НА
ОБУЧЕНИЕТО ARCADE
Обучението по софтуерно инженерство във ФМИ е базирано на работа
в екип по курсови проекти, от които се
очаква да се получат полезни инструменти
за обогатяване на софтуерната среда на
работното място на студентите, или на
образователната среда (Nikolov, Ilieva,
2008; Nikolov, Ilieva, 2007а; Nikolov,
Ilieva, 2007b). Студентите участват в
разработване, поддръжка и прецизиране
на реален софтуер, което им помага
да разберат предмета по-добре и да се
адаптират към екипния стил на работа.
Някои от проектите, по които работят
студентите, идват от изследователските
области на преподавателите, и в крайна
сметка могат да прераснат в дипломни
работи. В някои случаи тези проекти
узряват дори до докторски дисертации.
В други случаи проектите се определят
от настоящите вътрешни потребности на
университета. Пример за такъв проект е
Системата за управление на е-обучението
ARCADE (Bontchev, Iliev, 2003), която
е разработена от екип от четирима
студенти от магистърска програма,
под ръководството на уни-верситетски
преподаватели. Системата се използва
като платформа за е-обучение за
провеждане на курсове на магистърско
равнище вече повече от седем години.
Системата беше постепенно разширявана
и обогатявана с нови функционалности
и услуги и беше използвана като база за
други пет магистърски дипломни работи
и две докторски дисертации.

Фигура 35. ARCADE – Система за управление на е-обучението
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Средата ARCADE (Фиг. 35) е проектирана и разработена като сложна среда
за колаборативно и активно е-обучение.
Основните й достойнства включват:
• Базирана е на стандарти – XML/XSL,
Java, IMS, LTSC LOM, QTI, SCORM;
UML, широко използвани в процеса
на разработване
• Отворена е за информационен обмен (включително съдържание на
курсове, което може да се използва
отново) с други подобни системи,
благодарение на използването на
XML импорт/експорт;
• Модулна - отделните модули на
проекта са направени възможно найнезависими; лесно добавяне на нови
функционални модули;
• Преносима - Java servlets и JSP
технология плюс MySQL или Oracle поддръжка правят ARCADE
преносима между различни платформи и операционни системи.

Основните функции на системата
ARCADE включват:
• поддържане на различни видове потребители и строго съблюдаване на
техните права за достъп. Тук влизат
студенти, преподаватели, системни
администратори и др;
• Предоставяне на удобни средства
за създаване и публикуване на
курсове;
• Възможност за композиране на тестове за курсовете и автоматизирано
тестване (в това число и оценяване)
на студентите;
• Средства за комуникация между
участниците. Необходими са вътрешна поща, система за новини,
дискусии, разговори (Chat) и др.
Архитектурата на
представена на Фиг. 36:

системата

е

Фигура 36. Архитектура на системата ARCADE
Основните характеристики на ARCADE могат да се обобщят по следния
начин:
• Управлението на потребители и
системи съдържа функции, обикновено извършвани от системния
администратор, като управление на
потребители и потребителски групи, назначаване на разрешения за
различни обекти в системата, управление на дневниците за събитията
в системата, и т.н.
• Управлението на курсове и учебни
програми обхваща различни функционалности за преподавателя и
за администратора на курса, като:

управление на курсове и занятия,
назначаване на студенти към учебни групи и създаване на учебна програма.
• Инструментът за авторство е
базиран на DTD/XSchema дефиниции на макети за курсове, XML
съдържание за курсове и XSL
трансформации.
• Оценяване и задания включва
функции,
осъществявани
от
преподавателя, за създаване и
назначаване на тестове, задаване на
курсови проекти и други задания на
студентите, както и за компютърно
поддържано оценяване на тези
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задания и оформяне на окончателна
оценка за курса. Тук присъства
и допълнителна функционалност
за студентите за попълване на
тестове, разглеждане на график със
задания, представяне на задания
и проследяване на собственото
представяне.
• Комуникации предлага пет различни канала за комуникация, като
е-поща, чат във виртуални чат
стаи,
разклонени
дискусии
за

80

различни курсове и теми, персонализирани новини, публикувани от
администратори и преподаватели,
лично пространство за всеки потребител и споделено пространство за
всеки курс.
Системата бе и „експериментална
база” за разработката на множество
дипломни работи и няколко докторски
дисертации.
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ГЛАВА 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

3.1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Част от разглежданите в този раздел
въпроси са развити по-подробно в (Antonova, Gurova, Nikolov, 2008; TrainMor,
2008).
Понятието „Управление на знанието”
(УЗ) се появи като резултат от развитието
на ИКТ и промените в структурата, функциите и управленските практики на компаниите по цял свят. Глобализирането
на пазарите и конкуренцията измести
ударението върху ефективно управление на нематериалните ценности и
активи, които са начин компаниите,
областите и даже държавите да получат
конкурентни предимства. Знанието
се оказва основна ценност и актив на
всяка фирма, вследствие на което събирането, запазването и по-добрата му употреба придобиват особена важност за
развитието и успеха на фирмите. Загубата
на експерти и тяхното знание са особено
чувствителна тема за компаниите. Така
стратегиите за събиране и управление на
знанието на работещите придобиват все
по-голямо значение.
Исторически погледнато, знанието
е предмет на обсъждане още от времето
на древногръцките философи. Съвременното понятие за УЗ, обаче, се появява в
края на 20-ти век. Първото поколение
УЗ беше на основата на използването на
технологиите в управленската практика,
и се фокусира основно върху събирането
на знание и създаването на хранилища
за знание. Второто поколение УЗ
се характеризира с далеч по-дълбоко
заложена основа – представя начините

за създаване и споделяне на знание, а
напоследък – и начините, по които хората
конструират и използват знанието. То е
тясно свързано с ученето в организациите
и се приема, че ученето е една от найважните дейности и важен фактор за
успеха на организацията.
В литературата за УЗ повечето автори
започват с тяхна собствена дефиниция
за данни, информация и знание. За
практическото прилагане на УЗ е от
изключителна важност да се осмислят
разликите между тези понятия. Davenport
и Prusak дефинират знанието като „смес
от опит, ценности, контекстуална
информация, и експертност, която предлага схема за оценяване и приобщаване/
инкорпориране на нов опит и информация. То се създава и работи в ума на
знаещите. При организациите знанието
често е вградено не само в документи или
хранилища, но и в схеми на организация,
процеси, практики, и правила” (Davenport, Prusak, 1998). Според тях данните
са „набор от дискретни обективни факти за събития”. По-нататък авторите
коментират, че „информацията има
значение... Не само че потенциално
променят приемащия ги, но и те самите
имат форма: те са организирани с
някаква цел”. Знанието е прилагането на
информацията за справяне с конкретни
ситуации
в
даден
организационен
контекст.
От гледна точка на бизнеса, има
още дефиниции за данни, информация,
метаданни, и знание (Bergeron, 2003):
▪▪ Данните са числа. Те са цифрови
стойности или други характерни

Румен Николов - Глобалният кампус

81

свойства, получени чрез наблюдение,
експеримент или изчисление;
▪▪ Информация е данни в контекст.
Информацията е набор от данни
и свързаните с тях пояснения,
интерпретации, и други текстови
материали, които се отнасят до конкретен обект, събитие, или процес;
▪▪ Метаданни са данни за информацията. Метаданните включват
обобщени описания и категоризация
на данните и информацията от
високо ниво, т.е. метаданните са информация за контекста, в който се
използва информацията;
▪▪ Знание е информация, която е
организирана,
систематизирана,
или обобщена така, че да повиши
възприемането, осмислянето, или
разбирането, т. е. знанието е комбинация от метаданни и осмисляне на контекста, в който тези
метаданни могат да бъдат успешно
приложени.
Herbert също дава дефиниции за
данни, информация и знание (Herbert,
2000). Данните са факти; информацията
е обработени данни; знанието представлява набор от събития, опит и
усещания за бизнеса на организацията,
който й помага да рационализира
настоящата ситуация и да разработи план
за бъдещото си развитие. Нещо повече,
Blumentitt и Johnston разграничават
категорично информацията и знанието на основата на това, че информацията
може да бъде натрупана, съхранявана
и прехвърляна в дигитален формат,
докато знанието може да съществува
само в интелигентна система (Blumentitt, Johnston, 1999). Изследователите
разграничават две категории знание:
явно изразено/ескплицитно и скрито/
по подразбиране/тацитно. Например,
Polanyi се концентрира върху явното
знание, което може да бъде изразено
чрез формален изказ и да бъде предавано
между индивидите, и скрито знание,
което може да бъде описано като лично
знание, основаващо се на личния
опит, и което включва такива трудни
за определяне фактори като лични
вярвания, гледна точка и ценности (Polanyi, 1966). Tiwana конкретизира скритото знание като лично, специфично
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за контекста знание, което е трудно да
се формализира, запише или определи;
то се съхранява в главите на хората
(Tiwana,1999). Скритият компонент се
развива основно на принципа на опита
и грешката, с които са сблъскваме в
ежедневието. От друга страна, явното
знание е този компонент от знанието,
който може да бъде кодиран и предаван
чрез систематичен и формален език:
документи, бази данни, мрежи, таблици,
и т.н.
Литературните източници разкриват
класификацията на знанието на основата на набор от характеристики като:
фактологично знание (factual knowledge), което се основава на директно
наблюдение, дедуктивно знание (inferential knowledge), което се основава на
разсъждения; propositional knowledge (да
знаеш какво); процедурно знание procedural knowledge (да знаеш как); domain
knowledge (плаващо знание), и sticky
knowledge (неописано формално, но
незаменимо). Напоследък, при масовото
навлизане на интернет и Web, и поспециално на Web 2.0, знанието къде да
намерим навреме нужното ни знание се
превръща в основна придобивка както
за индивида, така и за организациите (да
знаеш къде) (Siemens, 2005). Наборът от
компоненти на знанието е разработен
от Tiwana, например интуиция, основополагаща истина, преценка, опит, ценности, презумпции, вярвания и интелект
(Tiwana,1999). Декларира се, че една
стратегия за УЗ и една система за УЗ
трябва да поддържат всеки един от тези
компоненти.
По същия начин няма единствена
дефиниция за управление на знанието
поради сложната природа на знанието.
Разнообразните дефиниции на УЗ,
които са създадени от изследователите
и практиците, се фокусират върху
способността на компанията да
възприеме унифициран подход за
справяне с ресурсите от знания
така, че да реализира напредък и
да подобрява представянето си.
Една от дефинициите, представени от
Bergeron, гласи, че УЗ е: “…стратегия
за оптимизиране на бизнеса, която
идентифицира, подбира, организира,
пречиства/пресява и пакетира съществена за бизнеса информация на
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компанията по начин, който подобрява
представянето
на
работещите
и
сумарната
конкурентноспособност.”

(Bergeron, 2003). Така той представя
набор от процеси, които се включват в
цикъла на УЗ (Фиг. 37).

Use

Modification

Disposal

Creation/
Acquisition

Access

Translation/
Repurposing

Archiving
Transfer

Фигура 37. Процеси от цикъла за управление на знанието
Bukowitz и Williams дават доста обща
дефиниция на УЗ, в която то се изразява
в “процес, чрез който компанията натрупва богатство от интелектуални или
основани на знанието ценности/активи”
(Bukowitz, Williams, 1999). Това богатство
се получава когато организацията използва знанието, за да създаде по-ефективен
и ефикасен процес, или за да повиши
потребителската стойност. Най-висока
степен на влияние се появява когато
интелектуалните ценности/активи се
използват, за да повишат иновацията
и те спомагат за разработване на
уникални предложения за пазара, с
което определят и цената. Системата за
управление на знанието (според Honeycutt) намира правилната информация
за правилните хора в точното време
(Honeycutt, 2000).
Работна дефиниция на знание
и УЗ е дадена от комисията по стандартите CEN (CEN, 2004): “Знание е
комбинацията от данни и информация,
към които се прибавят експертно
мнение, опит и умения, за да се получи
стойностен
актив/ценност,
който
може да послужи за взимането на решения.” и “Управление на знанието
е управлението на дейностите и

процесите за инвестиции в знание за повишаване на конкурентноспособността
чрез по-добро използване и създаване на
ресурсите от знание на индивида и на
колектива (индивидуално и колективно
знание)”.
Първият вариант на рамката за УЗ
(European KM Forum, 2001), разработен
от Европейския форум за УЗ, се състои
от седем главни модула (Фиг. 38), които
са пряко свързани помежду си, за да
поддържат иновативността на цялата
система и за да осигурят многократното
използване на съществуващото знание
вътре в системата:
• Стратегии за УЗ. Преди започване на
каквато и да било дейност, трябва да
решим по какъв начин ще се работи
и какво целим. Трябва да бъдат ясно
дефинирани целите и насоката за
постигане на тези цели;
• Аспекти на УЗ, свързани с хората
и обществото. Ролите на хората
трябва да бъдат дефинирани заедно
с определянето на конкретни, ориентирани към хората аспекти на УЗ;
• Организация на УЗ. Рамката на УЗ
предлага важни насоки за това как
да се създаде, развива и поддържа
организация, която е ориентирана
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към знанието;
• Процесът на УЗ. Предлага решения
как общите и бизнес процеси на дейностите да се настроят спрямо УЗ;
• Технологии на УЗ. Трябва да е ясно
какви технологии за какви цели могат да се използват;
• Лидерство. Анализира ключовите
фактори на успеха при въвеждането
на директор (мениджър) за УЗ в

организацията;
• Измерване
на
дейностите
и
ефекта от УЗ. Измерването на дейностите и ефекта от системата за УЗ
е необходимо, за да може да бъде
подобрявана.
Трябва да има и голям набор от
добри практики преди въвеждането на
методологията за УЗ.

Innovation
KM - Organisation

KM Strategies

KM - Processes
KM - Technologies
Human + Social KM Issues

Leadership

KM - Performance
Measurement

KM Business Cases +
Implementation

Reuse of knowledge

Фигура 38. Първи вариант на Рамката за управление на знанията
Binney (2001) предлага рамка, наречена “обхват на УЗ”, която цели да
ориентира организациите в огромното
разнообразие от материали за УЗ и да им
позволи да преценят своето равнище на
УЗ (Binney, 2001). Той разделя УЗ на 6
категории:
• Транзакционно
УЗ
(Transactional KM). Знанието е вградено в
технологиите;
• Аналитично УЗ (Analytical KM).
Знанието се взема от външни
източници на данни, като например - информация свързана с
потребителя;
• УЗ, свързано с активите на
организацията
(Asset
Management KM). Детайлно управление
на активите от знания
(напр.
съпътстващи продукти), които могат
да бъдат използвани отново по
различни начини;
• УЗ, основано на процеси (Process-based KM). Настройването и
подобряването на бизнес практиките
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и споделянето на тези подобрения в
рамките на организацията;
• УЗ, насочено към развитието на
организацията
(Developmental
KM). Надграждане на способностите
на работещите в организацията
чрез квалификации и резвитие на
персонала;
• УЗ, свързано с иновациите (Innovation/creation KM). Култивиране
на
среда,
която
спомага
за
създаването на ново знание, напр.
чрез изследователска дейност и чрез
формиране на екипи от специалисти
в различни области.
Различни дефиниции на знание и
УЗ са дадени в (Tobin, 2006). Въпрехи
многообхватните изследвания, все още
няма единодушно мнение на изследователите какво точно означават
понятията „знание” и „управление на
знанието” (BSI, 2003).
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3.2. ПОЛЗИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗНАНИЕТО
Все повече става ясно, че знанието
може да се използва като ключов
ресурс и ефективното му използване
може да повиши конкурентността на
организациите. Davis и Botkin твърдят,
че “Следващата вълна от икономически
ръст ще дойде от бизнеси, основани на
знанието” (Davis, Botkin, 1994). Както
беше казано по-рано, УЗ печели повече

внимание през последното десетилетие,
тъй като предлага конкретни ползи за
компаниите и организациите, които
успяват ефективно да го приложат. В
литературата могат да се намерят още
анализи на добавената стойност на УЗ.
Например, според Bergeron, могат да
бъдат идентифицирани дадените на Фиг.
39 количествени и качествени ползи
за една организация като резултат от
прилагането на ефективна стратегия за
УЗ (Bergeron, 2003):

Качествени
Количествени

По-ниски разходи
Привличане на повече клиенти
Разширяване границите на
печалбите
Подобряване оценката за фирмата
Повишена лоялност на клиентите
Задържане на клиентите
Увеличаване на пазарния дял
Увеличаване на повторните
продажби
Подобряване оценката на пазара
Намаляване себестойността на
продажбите

Ползи

По-добро управление на идеите
По-висока степен на иновативност
По-добро разбиране на нуждите на клиентите
Увеличаване лоялността към клиентите
Усилване на сътрудничеството с клиентите
Увеличаване степента на удовлетвореност
на клиентите
Намаляване вероятността за нелоялност на
служителите
Разширяване правомощията на служителите
Повишаване продуктивността на
служителите
Повишаване степента на удовлетвореност на
служителите
Усилване на лидерските позиции на пазара
Увеличаване на организационната
стабилност
Увеличаване степента на удовлетвореност
на притежателите на дялове
Позитивна промяна на културата

Фигура 39. Ползи от управление на знанието (Bergeron, 2003)
Според теориите, УЗ има много полезни страни, но практическото му приложение, обаче, понякога дава доста
обузкуражаващи резултати. Например,
изследване на KPMG в Полша, посветено
на въпросите на УЗ, разкри някои
проблеми, свързани с него (KPMG, 2004).
Според значителен брой отговорили
(64%), някои от най-важните проблеми,
свързани с УЗ са “липсата на време да
се сподели знанието” и “информационно
претоварване” (57%), като в същото
време 40% отбелязват безсмислеността
от извършване на една работа два
пъти (“да откриеш колелото”), както
и
“неизползване
на
технологията
за споделяне на знание” (35%), “не
използване на идеите за подобряване на
функционирането на организацията”
(33%), “загубени пазарни възможности”
(21%). Резултатите от това изследване
хвърлят светлина върху важността на

някои детайли от управлението на
знанието за по-нататъшно повишаване
на конкурентноспособността на една
орга-низация.
3.3. ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗНАНИЕТО
В този раздел се прави опит за
класификация
на
софтуерните
средства и технологии, които се
използват за улеснение на процесите
на УЗ в организациите. Тази тема е
развита по-подробно в (Antonova, Gurova, Nikolov, 2006b; Antonova, Gurova,
Nikolov, 2006c). Има различни начини
за
класификация
на
технологиите
за управление на знанието. Ruggles
предлага една обобщена класификация,
която разглежда само три процеса за
УЗ: генериране на знание (кnowledge
generation), кодиране (codification)
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и трансфер (transfer) (Ruggles, 1997).
Други автори разглеждат много по-голямо
разнообразие от процеси за УЗ (Bergeron,
2003; Housel, Bell 2001; O’Leary,1998).
Практическите изследвания сочат, че
УЗ е уникално за всяка компания и
мнозинството от компаниите развиват
собствени стратегии за УЗ като използват
комбинации от стандартни и създадени
от самата компания софтуерни средства
(KPMG, 2004). Според Ruggles, средствата
и технологиите за УЗ са “създадени да
намалят товара от работа и да позволят ресурсите да бъдат ефективно
приложени в решаването на тези
за-дачи, за които са най-подходящи”
(Ruggles, 1997). В този смисъл, самите
средства не могат да генерират знание,
но те стимулират, улесняват и подкрепят
хората в намирането, достигането,
генерирането, трансферирането и архивирането на предишно и ново знание.
Съществуващите технологични решения,
които съответстват на посочените по-горе
процеси на УЗ, където се прилагат, могат
да се класифицират като решения за:
• генериране на знание;
• съхранение, кодиране и представяне
на знание;
• трансформиране и използване на
знание;
• транфер,
споделяне,
извличане,
достъп до, и търсене на знание.
3.3.1. ГЕНЕРИРАНЕ НА ЗНАНИЕ
Средствата за генериране на знание
включват
разнообразни
авторски
средства (Bergeron, 2003): текстови
редактори, мултимедийни редактори,
графични програми, редактори за звук
и образ, системи за видео редактиране,
като фокусът е върху технологии, които
спестяват време и усилия, и които
подпомагат процеса на създаване на подходящо, висококачествено съдържание.
Друга технология, която позволява генериране на знание от данни, е откриването на знание, което
е дефинирано от O’Leary като “нетрадиционно извличане на скрита/
имплицитна,
преди
непозната
и
потенциално полезна информация от
данни” (O’Leary, 1998). Откриването на
знание е метод, който включва различни
средства и подходи за анализиране както
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на текст, така и на цифрови данни. Като
пример за клас технологии за откриване
на знание може да се споменат средствата
за извличане на данни и на смислени
взаимовръзки от огромни количества от
на пръв поглед несвързани данни (data
mining). Специализираните средства
за извличане на данни позволяват на
мениджърите да провят сравнителен анализ, сегментиране на пазара, анализ на
тенденциите, анализ на чувствителността
на пазара и предвиждания, които се
основават на информацията в корпоративната база данни (Bergeron,
2003).
Технологиите, които правят възможно събирането на знания, са и средства за
събиране на данни (data capturing tools),
които събират информацията точно и
ефикасно във формат, подходящ за четене от машина (Bergeron, 2003). Такива са
интернет базираните системи за търсене,
технологиите за разпознаване на образи
и текст (например - разпознаване на бар
кодове), данни в реално време от сензори,
и др.
3.3.2. СЪХРАНЕНИЕ, КОДИРАНЕ
И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ
Технологиите и средствата, които
допринасят за ефективното съхранение, архивиране и кодиране на
знанието, фокусират вниманието си
на друг важен аспект на процеса УЗ –
качеството, количеството, достъпността
и представянето на усвоеното знание. По
долу следва кратко описание на няколко
технологии за съхранение на данни,
информация и знание:
• Складове на данни (data warehouses) е основен компонент на инфраструктурата за УЗ. Организациите
съхраняват данните в множество
бази данни. Процесът на складиране
на данни извлича данните, събрани
чрез различни бизнес приложения и
ги организира по начин, който може
да се използва за генериране на
знание (Gupta, Sharma, 2004).
• Складовете на знание (кnowledge warehouses) съхраняват генерираното
знание от голям обхват бази данни,
складове от данни, работни процеси,
статии с новини, външни бази данни,
Web странци и хора. Много често
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складовете от знания са виртуални
складове, при които знанието се
разпределя върху различен брой
сървъри (O’Leary, 1998).
• Бази данни и бази знания (data
bases и knowledge bases) могат да
бъдат различени по вида и характеристиките на съхраняваните в
тях данни. Докато в базите данни
данните трябва да бъдат представяни в конкретна форма, в
системите, базирани на знание, е
възможно генерирането на знание,
което не съществува в явен вид в
базите данни. По този начин данните
в базите знания могат да бъдат
непълни, неясни и с известна степен
на несигурност. Базите от знания за
най-добри практики обикновено се
генерират, като се използват единни
стандарти, създадени да улеснят
по-ефективното и ефикасното им
внедряване (O’Leary,1998).
• Хранилищата на данни (data repositories) са бази данни, използвани
като средство за съхранение на
информация, с минимални функционалности, позволяващи анализ
или търсене. (Bergeron 2003).
Технологиите за организация на знанието позволяват по-добро подреждане
и улесняват извличането на знание.
Типичните технологии за организация на
знанието са таксономии (taxonomies),
индекси на хранилища (repository indexes) и директории (directories) (Housel and Bell, 2001). В бизнес системите
за УЗ онтологичните спецификации
(ontology specifications) могат да се
отнасят до таксономии на задачи, които
дефинират знанието за системата.
Според дефиницията на Gruber (2000),
онтология е ясна спесификация на
дадена концептуализация. Онтологиите
дефинират общия речник, използван
в системите за УЗ, за да улеснят комуникацията, търсенето, съхранението, и
представянето на знания (O’Leary, 1998).
• Технологията тематични карти
(topic maps) е съвременно решение
на проблема за структуриране,
съхранение и предствяне на знания
в рамките на дадена корпорация
(Coakes, 2003). Тази технология
е стандртизирана (ISO стандарт)

като отговор на проблема за логически свързано представяне на
връзките между теми (или идеи)
и връзката на тези теми с реални
документи (там където се среща
темата). Тематичните карти обаче
са ограничени инструменти, когато
трябва да бъде предствяно знанието
на всеки работещ в рамките на
корпорацията.
• Карти на уменията (skill maps) са
разширение на тематичните карти. Те създават нови структури
за съхранение на информация за
работещите, за тяхното знание и
техните умения, и предлагат механизми за подобрено търсене в
хранилищата за знания за отчитане
на състоянието на знанията и
уменията на всеки работещ. И
технологиите за тематичните карти,
и картите на уменията използват
онтологични рамки за структуриране
и представяне на знание (Coakes,
2003).
• Контролираните речници (сontrolled
vocabularies)
позволяват
създаване и архивиране на информация. Тази информация трябва
да има общ речник и език, както
и обща таксономия – описание на
връзките между думите. От гледна
точка на бизнеса, контролираните
речници са от излючителна важност,
защото те позволяват работещите
със знание и управляващите полесно да съхраняват и извличат
информация със средствата на УЗ.
Този контролиран речник често е
вграден като речник на данните –
превеждаща програма, която прави
карти или превежда идентични
концепции, които са изразени с
различни думи или фрази в единен
речник (Bergeron, 2003).
• Софтуер за управление на съдържанието (content management software) се използва за събиране и управление на документи и приложения
за публикуване. Той поддържа
изискванията за управление на неструктурирани данни за действията
на УЗ чрез процес, който включва
събиране, съхранение, достъп, подбор и публикуване на документи.
Средствата
за
управление
на
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съдържанието
позволяват
на
потребителите да организират информацията на равнище отделни
цифрови обекти, а не на равнището
на огромни бинарни обекти или
цели документи. Информацията е
разпределена по тематични области
и обикновено е описана чрез XML.
И двете свойства увеличават многократно възможностите за повторна
употреба на информацията (Gupta,
Sharma 2004).
3.3.3. ТРАНСФОРМИРАНЕ
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАНИЯ
След като знанието е било получено,
нормално е то да не се използва в суров
вид, а да бъде трансформирано, за да се
превърне в ценен актив от знание и да
улесни по-нататъшното му прилагане и
използване (Liebowitz, 1999). Знанието
може да бъде трансформирано
по
много начини, с оглед съгласуването му
с формата на конкретно хранилище.
Традиционно знанието се събира, обработва, верифицира, валидира и организира от краен потребител, който го
внедрява в конкретни продукти или
образователни програми.
Специфична
трансформация
се
изисква, когато знанието е предназначено
за системи, базирани на знание. Такива
реконструкции включват сурови или
неясни правила, които поддържат
разсъждения базирани на правила,
редактиране във формата на казуси,
за да може да се прилага техниката
“разсъждение, базирано на казуси” (casebased reasoning) (Liebowitz, 1999).
Други решения и технологии, които
се използват при УЗ, са свързани с т. нар.
“бизнес разузнаване” (business intelligence). Тази технология се дефинира като
съзнателна методична транформация на
данните от всякакви източници на данни
в нови формати, за да се предостави
информация, която е ориентирана към
конкретни резултатите и бизнес нужди.
Основна цел на технологичните решения е
да се автоматизират и интегрират колкото
може повече етапи и функции за събиране
на данни, които да се предоставят на
бизнес аналитиците (Biere, 2003). Предлагат се три вида средства: софтуер
за многомерни анализи, който дава на
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потребителя възможност да разглежда
данните от разнообразни посоки; средства за търсене, които позволяват на
потребителя да задава въпроси за модели
или подробности в данните; и средства за
глобално извличане на данни (data mining), които автоматично търсят значими
връзки или модели в данните (Mertins,
Heisig, Vorbeck, 2003).
Някои от най-използваните средства
и технологии, които позволяват ефективно използване и извличане на знание
включват:
• Експертни системи (expert systems), които са сред най-популярните
инструменти за УЗ. Тези системи
използват своите бази от знания и
информация от потребителя, за да
го насочват към препоръчителни
решения. Потребителят може или
просто да приеме отговора на
системата, или да разпита експерта,
за да научи как или защо се е
стигнало до конкретното решение.
На основата на данните, които
предоставя потребителят, се търси и
представя най-доброто решение. Ако
има повече от едно решение, те могат
да бъдат подредени по вероятност
(Liebowitz, 1999);
• Други често изполвани системи,
които позволяват употребата на УЗ
в организациите, са системите за
подпомагане вземането на решения (decision support systems), които
позволяват на мениджърите и на
другите работещи със знание да
вземат решения чрез преглеждане
и обработка на съхранените данни.
Много
от
дискутираните
тук
технологии могат да бъдат приложени
към някоя от формите на поддържане
на вземането на решение. Средствата
за подпомагане на вземане на
решение са един начин да се разпространяват добри практики като се използват технологии като
експертни системи, симулации, и
средства за статистически анализ,
за да се разглежда или манипулира
съхранената информация в корпоративния склад на данни. Тези
средства включват възможности
за обобщаване на текст (програми,
които свеждат обемни документи
до един параграф), генератори на
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основно съдържание, статистически
програми за анализ на данни, и таблици за вземане на решения, за да
се потвърди, че всеки възможен
сценарий е бил взет предвид
(Bergeron, 2003);
• Системите за планиране на ресурсите на предприятието (enterprise
resource planning), за управление
на ресурсите на предприятието
(enterprise resource managing) и за
управление на връзките с потребителите (customer relationship
management) могат да включват
в себе си значително знание за
организацията, за потребителите и
за доставчиците (Housel, Bell, 2001).
Трябва да се вземе под внимание до
каква степен достъпното знание е явно представено и позволява търсене,
модифициране и филтриране, като се фокусира най-вече върху знанието за природата на процесите,
на структурата на организацията
и на стратегическия план. Едно от
ключовите предизвикателства пред
системите за планиране на ресурси
на предприятието е да могат да
интегрират много и различни видове знание и да ги представят на
потребителите по разбираем начин;
• Средствата за визуализация (visualization tools) могат също да улеснят
обработката и повторната употреба
на знание. Графикиte и анимацииte,
когато са направени адекватно, могат да намалят времето, за което работещите със знание да разберат сложни
процеси и да позволят на неексперти
да проверят точността на връзките,
които би било трудно да се опишат
само с таблици от данни. Например,
презентация с хистограми и други
изображения често се възприемат
много по-лесно и ефективно, отколкто
текстово представяне на същия обект
(Bergeron 2003).
• Друг клас от средства за УЗ е симулация на знание (knowledge simulation) – програми, които имитират
реалността като анимират сложни
процеси. Симулациите са особено
полезни за работещите със знание
като им предлага разбиране за
сложни взаимовръзки, таблици с
числа или уравнения. Симулациите

са отлично средство за проучване от
вида „какво би станало ако”, т. е.
сценарии в интерактивен формат,
защото те могат да покажат сложни
процеси по лесен за разбиране начин.
Анимации, базирани на симулации,
са особено добри при безпристрастно
представяне на динамични връзки
между променливи. Примерите за
средства за визуализация варират
от пакети за триизмерна графика до
предствяне като проста диаграма или
хистограма чрез електронна таблица
и други традиционни офис-програми
(Bergeron, 2003).
3.3.4. ТРАНСФЕР, СПОДЕЛЯНЕ,
ИЗВЛИЧАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗНАНИЕ
Появата на Web технологиите
снабди системите за УЗ с многообразие
от средства за достъп и трансфер на
знание по бърз начин, който не зависи
от конкретните машини. Web предлага
изключително мощна платформа за
средства, които поддържат всички етапи
на УЗ, и които позволяват безпрецедентно
интегриране на различни медии (Wensley, 2000). Така в следствие на бързото
развитие на интернет технологиите,
които стимулират услугите за съвместна
работа, комуникация и разпространение
и имат голямо влияние върху УЗ, се
показва потенциалът за бъдещо развитие
на Web базираните и Web-работещите
услуги и средства за УЗ.
Порталите за информация на предприятията се развиват като интегриран
конгломерат от системи, базирани на
знание, тъй като те интегрират достъп
до знание и приложения. Порталите за
информация на предприятията предлагат едно място за вход към всички
разнообразни източници на знание вътре
и извън дадена организация, обикновено
чрез интернет или вътрешната мрежа
на компанията, като позволяват на
компаниите да обслужват потребителите
си, да взаимодействат с партньорите и
доставчиците си, както и да предложат
на работещите достъп по онлайн средства
и подходящото съдържание и знание,
така че да могат да взимат решения.
Функционалността на порталите варира
от достъп до структурирани данни,
които се използват за класифициране на
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неструктурирани данни, до поддържането на процеси на съвместна работа. (Gupta and Sharma, 2004).
Според Liebowitz (1999) системите,
подпомагащи екипна работа (groupware),
предлагат технологии, които поддържат
работа във формата един-към-един и в
екип. Примерите за групуер включват
споделени средства за авторство
(shared authoring tools), електронни
бели дъски, видео конференции,
онлайн форуми, електронна поща,
системи за споделяне на екрана онлайн, мултимодална конферентна
работа (multimodal conferencing), системи за електронни срещи (electronic
meeting systems), както и системи за
работните процеси (workflow) и реинженеринг на бизнес процеси (business process reengineering). Всяка от тези
технологии има потенциала да увеличи
взаимодействието и съвместната работа
от разстояние, като намали средствата
за път и времето, които работещите със
знание губят при пътуване. Тези системи
предоставят гъвкави комуникационни
структури (като свързват хората по
нови начини), увеличават скоростта
на комуникация, увеличават работоспособността и продуктивността и
съхраняват организационната памет,
която в повечето случаи се съхранява
като разпределено знание на много
сървъри. Разпределената работна ръка,
информационното претоварване, и доставянето на продукта до пазара колкото
се може по-бързо са само някои от
мотивиращите фактори, които тласкат
развитието на технологиите за съвместна
работа от разстояние. Тази тематика е
включена сред приоритетите на ЕК за
изследователска и развойна дейност в
областта на ИКТ.
Liebowitz (1999) различава някои
аспекти на технологиите за споделяне
на знание, които се различават от
тези за споделяне на информация.
Знанието не може да бъде дублирано
толкова лесно, колкото информацията
- то по природа е тясно свързано с контекста. Споделянето на знание може да
е синхронно и асинхронно (Tiwana,
1999). Формализираният процес на Web
базирано споделяне на знание е все още
доста незрял, а фокусът на споделянето
на знание трябва да бъде върху социални
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аспекти, мотивация на експертите да споделят знание и културата на компанията
(company culture).
Богат набор от добре познати системи за търсене в интернет се използват,
за да направляват потребителите при
търсенето и намирането на информация в интернет. Тези системи могат да се адаптират към вътрешни (intranet) среди за УЗ. Развиването на
системите за търсене продължава, като
те стават „навигатори на знание”, които
изпълняват все по-сложни и подробни
търсения във все повече бази данни, бази
знания и складове (Housel, Bell 2001).
Интелигентните агенти (intelligent
agents) също могат да бъдат използвани за
свърване на хората със знанието, което е
достъпно чрез интернет или вътрешните
мрежи. Интелигентните агенти са особено
важни за придобиване на информация
от Web, от комерсиални бази данни или
корпоративни вътрешни мрежи. Интелигентните агенти, които могат да се
намират на персонален компютър или
да са Web базирани, приемат въпросите
на потребителя, конвертират въпроса на
подходящ език, след това го въвеждат в
подходяща система за търсене. Повечето
интелигентни агенти приемат подадена
на есетствен език входна информация
(Bergeron, 2003).
3.3.5. ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗНАНИЕТО
Едно изследване на KPMG предлага
анализ относно използването на различни технологии за целите на УЗ в
Полша (KPMG, 2004). Най-използваните
технологии са интернет (98%), интранет
(79%), портали (75%), системи за управление на документи (63%), складове за
данни (64%), спициализирани средства
за УЗ (57%), системи за подпомагане
вземането на решения (51%) и системи
за управление на връзките с потребители
(45%). Също така, отговорилите намират
интернет и интранет за най-ефективните
технологии, когато става дума за УЗ
(съответно 44% и 46%). Това може да
се дължи на по-високата оценка, която
компаниите дават на широко използвани
и добре познати технологии, с които са
свикнали. Една четвърт от отговорилите
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декларират, че наличните технологиите
за УЗ са се развивали с времето, 12%
казват, че имат специално разработени
системи за УЗ, докато 61% твърдят, че
използваните УЗ системи са комбинация
от двете възможности.
Едно по-ранно изследване на KPMG
в Англия и САЩ, където технологиите
за УЗ са значително по-рано въведени
(KPMG, 2000) дава подобни резултати. Те
сочат, че 93% от отговорилите използват
интернет за достъп до външно знание,
63% - технологии за складове за данни
или системи за извличане на знания, 61%
- системи за управление на документи,
49% - системи за взимане на решения,
43% - групуер и 38% - външни мрежи (extranet).
3.3.6. ИЗВОДИ
Този раздел предлага кратък обзор на
технологиите за УЗ, които могат да бъдат
използвани за различните процеси на УЗ.
Въпреки, че технологиите играят основна
роля за УЗ, успешното въвеждане на УЗ
трябва да се основава на първо място на
хората и на организационните въпроси.
УЗ изисква мащабна стратегия на компанията, която да включва политики,
въвеждане, наблюдение, мониторинг и
оценяване. Такива политики трябва да
осигурят достъпност на знанието, където
и когато е нужно и да баде получавано
както от външни, така и от вътрешни
източници. Установяването на успешна
стратегия за УЗ изисква преодоляването
на много предизвикателства. Културните
въпроси имат влияние върху това
дали и как знанието може да бъде споделяно. Успешното въвеждане на УЗ в
организацията зависи и от процесите и
структурите на организацията, безнес
перспективите и поведението на организацията. В същото време, системите за
УЗ трябва да отговарят на специфичните
нужди на организацията.
Всички разгледани по-горе системи
за УЗ имат място не само в корпоративния
свят – те трябва да навлязат и в университетите, които са основните
производители, потребители и разпространители на знание в глобален
мащаб.

3.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
И УЧЕНЕ
През последните десетилетия, ученето и знанието се превърнаха в
ключови фактори за успеха на всяка организация в глобалната конкуренция
и в резултат на това нематериалните и
невеществените ресурси изпревариха по
важност физическите и материалните
активи на организацията. Въвеждането
на практики и инициативи за УЗ
даде възможност на компаниите да
увеличат стойността на знанието, което
притежават. То също така спомога да
се повиши капацитетът им за учене и
по-бързо адаптиране към средата, като
реагират новаторски спрямо промените и
се представят по-добре от конкуренцията.
Бързото и лесното учене се превърнаха в
ключово предизвикателство в този нов
контекст, като специално се акцентира
на научаването, на скоростта на реакция
и на приложението на новопридобитите
умения и компетенции. Сега процесът
на учене се насочва към придобиването
на нови практически умения. Очаква
се работещите със знание да положат
необходимите усилия, за да обновяват
постоянно квалификацията си, уменията
и знанията си, като обявяват нови и
по-добри идеи, които да водят до подобрено взимане на решения. Част от
съдържанието на настоящия раздел е
развито също и в (Antonova, Gurova,
Nikolov, 2008).
3.4.1. ИЗМЕРЕНИЯ НА ЗНАНИЕТО
Понятията и природата на знанието
са в центъра на двете теории: за ученето
и управлението на знанието. (Gavigan, Ottisch, Mahroum, 1999). Знанието
се дефинира като “състоянието или
потенциалът за действие или решение,
което има човек, организация или
група”. Така ученето е процесът, който
причинява промените в това състояние - промените в разбиранията,
взимането на решения или дейностите.
Виж още раздел 3.2.
Създаването на ново знание
в организация, основана на знание,
изисква участието на хора, рабоещи
със знание (knowledge practitioners),
инженери на знание (knowledge engineers),
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и администратори на знание (knowledge
officers), които заедно формират “екип за
създаване на знание”. Тези специалисти
работят предимно в умовете си (Nonaka, Takeuchi, 1995) - това е основната
характеристика на “работещия със знание” (knowledge worker) (Drucker, 1993).
Понастоящем работещите със знание са
признати за главна част от работната
сила. Техните работни усилия имат
за център създаването, използването
и споделянето на знание. Те са добре
образовани и опитни, и биват наемани
заради тяхното знание и способност за
непрекъснато учене. За работещите със
знание е важно постоянно да разширяват
и осъвременяват своите знания, способности, капацитет, възприятия и
мрежи. Важните характеристики на работещият със знание са (Bennet, Bennet,
2004):
• способност за учене – поставяна на
изпитание от разтящите възможности за учене;
• интегративни
компетенции
–
увеличаването на обема от информация изисква способности за идентификация, асимилиране, и действие
с нея;
• критично мислене – способността да
се намира смисъл в данни и информация, те да бъдат оценявани и да
се преценява тяхната достоверност и
точност;
• информационна
грамотност
–
разпознават кога е нужна информация, както и как да я локализират,
преценят, интегрират, използват и
ефективно да я предават;
• учене как да учат – предизвикателството да се учи бързо
и постоянно, гъвкавостта да се
изпълнят служебните задължения и
да развиват конкурентоспособността
си.
3.4.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗНАНИЕ И УЧЕНЕ
УЗ трябва да започне с фокусиране
върху ученето в организацията, тъй
като ученето предоставя възможността
да се създава и пресъздава, както и
да се променя усещането на човек за
света и връзката с него и увеличава
индивидуалната
креативност.
(Dav-
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enport, Probst, 2002). Drucker счита,
че oрганизациите в обществото на
знанието трябва да направляват самотрансформирането си (Drucker, 1993). Те
трябва да са готови да изоставят знание,
което е остаряло, да се научат да създават
нови неща чрез постоянно подобряване
на всяка една дейност, да развиват нови
приложения на базата на успешните
практики и постоянно да прилагат
новаторство като организиран процес.
Това всъщност е и основната грижа на
теоретиците на ученето в организациите.
Ученето се състои от два вида дейности
– придобиването на знание „как”
(know-how) да разрешават специфични
проблеми, и установяване на нови парадигми, модели или гледни точки,
които да застанат на мястото на старите.
Тези начини на учене се разглеждат
като учене в един цикъл и учене в два
цикъла (single-loop learning и double-loop
learning), според модела на Firestone виж Фиг. 40 (Firestone, McElroy, 2003).
Литеатурата по въпросите на ученето в
организациите предлага много примери
на рамки, които отразяват цикличното
поведение на процеса на вземане на
решения, действия, обратна връзка на
основата на опита, и настройки, от които
да следват нови дейсвия. В процеса на
взимане на решение предишното знание
се използва в база от разпределено
знание на организацията (Distributed
Organizational Knowledge Base - DOKB).
DOKB всъщност се състои от всички
структури на знание на организацията
– нормативни бизнес процеси, планове,
изяви на културата на организацията,
стратегия на организацията, политики,
процедури и ниформационни системи. Тя
се използва като основа за създаването
на ново знание в ученето в един и ученето
в два кръга. В допълнение, съществува
широковъзприето съгласие, че “ученето
в организацията е процес на адаптивна
промяна, която се влияе от минал
опит, фокусирана върху развиването на
модифициращи механизми, и подкрепяна
от паметта на организацията” (Nonaka,
Takeuchi, 1995).
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Фигура 40. Учене в един цикъл и учене в два цикъла
Знанието и ученето вървят ръка за
ръка в организациите, основани на
знание. Te изискват преструктуриране и
създаване на нова организация, която,
в допълнение на различните екипи и
организационни структури, да имат
следните главни центрове (Bennet, Bennet, 2004):
• Оперативен център;
• Център за знание;
• Център за обучение;
• Център за кариерно развитие.
Центърът за знание въвежда УЗ
и се явява място, където се събира информацията, знанието и опитът на
организацията, което включва базите
данни,
жълтите
страници,
одити/
проверки на знанието, експерти в
конкретни области, общности, портали
на знание, съответната технология,
научените уроци в резултат от опита,
добри практики, резюмета, и ресурсни
библиотеки. Центърът за знание е
основен интеграционен ресурс и
помага на всички работещи да намират информация и индивиди с
необходимото знание. От друга страна,
целите на Центъра за обучение са да
осигури че ядрото от компетенции на
организацията се поддържа на високо
равнище и че способностите, които
произтичат от груповия опит и минали
съвместни дейности се запазват въпреки
човекопотока навътре и навън от
организацията. Той поддържа виртуални
мрежи за обучение, идентифицира
следващото поколение от знание, което

може да е необходимо на организацията
за да запази конкурентноспособността
си. Създаването и използването на
знанието в основните процеси на
организацията е машина за богатство
(Housel, Bell, 2001). Спиралата учене знание - стойност приема за даденост,
че пазарът е крайният арбитър за
стойността на знанието. Решенията на
потребителя какво да закупи променят
средата,
и
компаниите,
базирани
на знание, трябва да отговорят чрез
производство на по-високо ценени
продукти на базата на обратна връзка
от пазарите. Тази обратна връзка от
пазарите показва нуждата за промени
в продукта и стимулира ученето за
усвояването на ново знание, което да бъде
внедрено в процесите за производство на
нови продукти. След това този цикъл се
повтаря при всяка реакция на пазара, и
трансформирането на ученето в знание
показва принципната връзка между
учене, знание и стойност (Housel, Bell,
2001). Виж още раздел 2.8., където тези
принципи са развити по отношение
на е-обучението и позиционирането на
университетите в глобалния пазар на
образование.
Цикълът на знанието е в основата на
стратегията за УЗ, като последната трябва
да включва и социални и технологични
измерения, както и аспекти свързани с
потребностите и доставките (Firestone,
McElroy, 2003).

Румен Николов - Глобалният кампус

93

3.4.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО
И ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Трансформациите между УЗ и е-обучението предполага намиране на отговор
на въпроса “как може организацията
да учи по-бързо?”. Така, “електронното
обучение и УЗ са симптоми на нов
стил на управление” (Davenport, Prusak, 1998). Основният фокус върху
е-обучението и УЗ е как да се позволи
на организациите и хората да оптимизират процеса на натрупване на
знание. УЗ и управлението на ученето
са две допълващи се дисциплини които
стават все по-близки и поддържат
новаторските и гъвкавите предприятия
(Rao, 2005). И двете стратегии зависят
най-вече от хуманитарната страна
на организациите (soft issues) – хора,
мотивация, доверие, споделяне, култура
на организацията, междучовешки мрежи
и връзки. На практика, припокриването
на е-обучението и УЗ се признава все
повече, и разумните предприемачи вече
предприемат стъпки за интегрирането им
за подобряване на ресурсно осигуряване
на фирмите (Morrison, 2003). Morrison
твърди, че е-обучението и УЗ правят едно
и също по различен начин. Е-обучението
доставя обработено знание – то взема
експертизата в дадената област, прекарва
я през процес на дизайн на обучението, и
представя резултата в общоприета рамка,
докато УЗ доставя необработено или
малко обработено знание.
Rao всъщност обяснява понятията от
УЗ с целите на електронното обучение да
създава по-обхватен идеал на обучаващата се организация – чрез смесено обучение
и направляване на уменията, интегрирани
с обучението чрез курсове (Rao, 2005).
Въпросите свързани с е-обучението и УЗ
се трансформират в нови парадигми,
като “работиш докато учиш и учиш
докато работиш” (doing while learning
and learning while doing). Rao представя
системите за е-обучение като част
от корпоративните портали, което
предполага възможност да се предоставя
е-обучение, менторство, използване на
електронни съветници (wizards), създаване
на общности на практикуващи (communities of practice - CoPs) и предоставяне
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на помощ за съдържанието и процесите
на работа, достъпна чрез портала на
предприятието.
УЗ трябва да предостави много от
желаните от работещите със знание условия, например създаване на култура
за споделяне на знание и открито
общуване, и двете водещи до среда, благоприятстваща ученето на възрастни,
екипната работа, CoPs, хранилищата на
знание, посредничеството, и др. (Bennet, Bennet, 2004). УЗ не се разглежда
като самостоятелно решение – отделите
за квалификация трябва да въведат не
само е-обучение, но и решения за УЗ.
Въвеждането на нови начини на учене
чрез е-обучение или CoPs, представлява
новата култура на учене (Davenport,
Probst, 2002). Ученето от другите
работещи със знание и споделянето с
тях е основен компонент на процеса
на създаване на знание (Nonaka,
Takeuchi, 1995). Важно е да се излезе от
остарялото мислене, че знанието може
да се придобие, да се преподаде или
поднесе като обучение чрез ръководства,
книги или лекции. Вместо това трябва
да се обърне внимание на по-малко
формалната и систематична страна на
знанието и да се фокусираме върху силно
субективните прозрения и интуиция,
които са натрупани чрез използването на
метафори, картини или опит.
Както беше отбелязано по-горе,
за организацията е важно да учи побързо, защото времето е единствения
ресурс, който не може да се увеличи.
За много учещи един от най-сериозните
негативи за участие в е-обучение, както
и за усещането за възможен провал е,
че трябва в работно време да се отдели
време за учене. В много съвременни
организации, е-обучението е достъпна
част от работната среда, и изисква
частично или даже не изисква одобрение
от ръководителите. Предизвикателството
за повечето работещи е, че те трябва да
направят график на ученето си в работно
време, което може да бъде оценено като
непродуктивно, като вниманието им се
отвлича от ежедневните работни ангажименти, като телефонни обаждания
или електронна поща. Такива хора могат
да предпочетат, или да са принудени да
извършват електронното си обучение в
извънработно време у дома.
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Учещите организации се дефинират
като „организации, в които хората непрекъснато разширяват капацитета
си да създават резултатите, които
наистина искат, където се отглеждат
нови и по-обхватни модели на мислене,
където колективното желание е освободено, и където хората постоянно се
учат да виждат заедно нещата като
едно цяло” (Senge, 1990). В ситуациите на
непрекъснати промени, за да бъде конкурентоспособна, организацията трябва
да се научи да направлява желанието и
възможностите на хората да учат на всички
равнища и да бъдат гъвкави, адаптивни
и продуктивни. Senge отбелязва, че
докато всички хора имат капацитета да
учат, структурите, в които те трябва да
работят често не са ориентирани към
организационно учене. На хората могат
да им липсват средства и насочващи
идеи за да осмислят ситуациите, в които
попадат. За да стане една организцация
от традиционна в учеща се организация,
има нужда от кардинална промяна в
мисленето на хората, от които тя се
състои. Идентифицират се пет измерения,
които позволяват на една организация
да се превърне в новаторска учеща

организация: системно мислене, лично
усъвършенстване, мисловни модели,
изграждането на споделенa визия и
учене в екип (Senge, 1990).
Развитието на систематично УЗ и
изграждането на учещи организации
имат нужда от много лидерски усилия.
Динамото на УЗ (Фиг. 41) е понятие на
управлението на знанието, която цели да
подпомогне индивидите и общностите
да подобрят тяхната култура на работа
(Markkula, 2006). Динамото се базира
на ценности, на тяхната важност за
индивидите и общностите, и нуждата от
целенасочена дейност. Markkula твърди,
че за да “бъде един работещ със знание
ефективен, иновативен и отговорен, той
трябва да може да използва знанието
и експертизите, създадени от други
хора, да може да развива своите основни
компетенции постоянно, да знае как
да работи в мрежа, да усъвършенства
ИКТ уменията си, и да може да си
изгражда пространство, в което да
работи съвместно с другите”. За да се
въведат такива принципи, средствата
и методите за е-обучението предлагат
много възможности както за индивида,
така и за организацията.
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Фигура 41. Динамо за управление на знанието
В този смисъл трябва да се отбележи,
че CoPs повишават ученето и групата е
важна както за това какво учат хората,
така и за това как учат (Wenger, Snyder,

2000). Общностите стимулират обмена
на идеи, вярвания и теории, което дава
възможност на техните членове да виждат
ситуациите по нов начин. Постоянната
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система за бърза обратна връзка на
CoPs, дава възможността да се обвържат
диалозите и дискусиите с резултатите от
взимането на решения, като се генерират
нови начини на разбиране на системата.
CoPs правят възможно вътрешното
знание да се трансформира и споделя
чрез открит диалог и дискусия между
заинтересовани.
Човешките работни
мрежи предлагат най-бързия достъп до
ново знание, мъдрост и ресурси за знание. Учещите общности имат за цел да
съдействат за трансфера на ноу-хау (да
знаеш как) между навлизащите в дадена
области и експертите.
3.4.4. ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕ
Проведено е изследване върху това
какви технологии за УЗ се използват от
компаниите (Antonova, Gourova, Nikolov,
2008). Главната цел е да се очертае кои
са основните средства, инструменти
и технологични решения, като се
използват литературни източници. Изследването
разглежда 77 случая на
компании,
предимно
международни
холдингови структури, наемащи между
2000 и 320 000 души, някои от тях
опериращи на много различни пазари.
Бизнес секторите, в които те работят
са ИКТ (около 30%), фармацефтични
(14%), инженерни (10%), химическа и
нефтопреработвателна
промишленост
(10%), консултантски компании (9%),
аеролинии, банки, изследователски организации и автомобилопроизводители.
Интересно е да се отбележи, че авторите,
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25%

23%

които описват тези казуси, се насочват
по-скоро към човешките ресурси и организационните практики, отколкото към
технологиите. Ето защо акцентът при
голям брой случаи е върху технологиите,
които спомагат за социалната и междуличностна съвместна работа и
комуникация. Ударението при всички
казуси, разгледани в изследването, е
основно върху технологиите за споделяне
на знание и тези за трансфер на знание.
В 75% от случаите са дискутирани
технологии за УЗ, средства и системи,
които позволяват трансфер на знание,
колаборативни технологии, софтуер за
съвместна работа и извличане на знание.
Някои от най-дискутираните теми са
CoPs, решения на основата на е-обучение,
корпоративна вътрешна мрежа и портали
за УЗ или информационни портали на
предприятия. Както се вижда на Фиг.
42, технологиите за е-обучение са
второто по популярност решение.
Сред най-използваните решения на
е-обучение са корпоративните университети, които правят връзката между
знанието вътре в организацията с
външните академични институции или
консултантски мрежи, онлайн курсове
и обучителна среда, онлайн обучителни
центрове, обучителни мрежи и CoPs,
глобална обучителна система, неформален
обмен на знание/knowledge café и други.
Във всички случаи, системите за УЗ
и е-обучение се припокриват, за да
предложат интегриран подход в рамките
на разширена рамка на управление на
знанието.
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3.4.5. ИЗВОДИ
Теориите за учене и управление
на знанието се допълват, за да подпомогнат хората да са по-гъвкави и да
се адаптират по-бързо към промените
в средата, като им позволява да трупат
богат и ценен опит и да работят в тясно
сътрудничество с други експерти така
че да позволят по-голям трансфер на
вътрешно знание. Ученето и промяната
са главните движещи сили на успеха,
защото са абсолютно необходими за
адаптирането, експериментирането и
иновацията. В съвременния свят всяка
година се появяват нови технологии, нови
правила и нови среди, които изискват
нови перспективи, нови нагласи, нови
модели на поведение и нови действия.
Споделянето
на
знанието се
превръща в една от най-важните теми,
коментирана в голям брой изследвани
казуси и статии. Не е учудващо, че найдобре развитите средства и технологии
за УЗ се фокусират основно върху
споделянето на знание, трансфер на знание, и решения, базирани на е-обучение.
Все още основният въпрос се отнася до
„защо”, а не „как” да споделяме знание,
които предполагат по-скоро лична мотивация и организационна култура,
отколкото технологични аспекти.
В процеса на разширяване на използването на технологиите за е-обучение
в контекста на организациите, те трябва
да се справят със сложни изисквания,
наложени от ръководството и от работещите със знание. Отбелязва се, че
съдържанието играе водеща роля и
бързите промени в концепциите, в
достъпните източници на знание и
ограниченото време, поставят нови
въпроси пред дизайна и концепцията
на материалите за е-обучение. Учещите
трябва да бъдат убедени защо да използват
е-обучение вместо други източници
на знание. Някои от възможните
причини биха могли да бъдат по-доброто
представяне, спестяването на време,
персонализацията и адаптирането към
личните нужди, по-голямата обратна
връзка, възможностите за натрупване на
ценен опит и обогатяване на капацитета
на компетенциите свързани със знание
и решаване на проблеми. Подходът на
управление на знанието може да предложи

допълнителни характеристики на е-обучението, като например известяване за
ново съдържание, групови дискусии,
указания от експерти и хранилища за
знание, много допълнителни ресурси.
Обаче
най-важното,
за
да
стане
възможно трансферирането на знание,
е извличането на неявното вътрешното
знание.
3.5. „СЕРИОЗНИ” ИГРИ И ОБУЧЕНИЕ
Днес масовите онлайн игри (massively
multiplayer online games - MMOGs) бързо се
превръщат в основна форма на забавление
и главен механизъм за социализация
не само за младите хора. Smith твърди:
“тъй като не бяха удовлетворени от
взаимодействието в малки групи от 2 до
16 играча, компаниите, създаващи игри,
въведоха нов жанр, добил популярност
като „масовите онлайн игри”, в които
могат да участват хиляди хора, в един
споделен свят, в който могат да се
завръщат ден след ден, да го виждат
как нараства и се развива в резултат
от действията им” (Smith, 2006). Игри
като Multi-User Dungeons, Ultima Online, Everquest, The Sims Online, Second
Life и World of Warcraft създадоха много
онлайн общности, в които играчите могат
да изграждат отношения, да създават
отбори, да правят бизнес и цялостна
социална структура на виртуалния свят,
паралелна на реалния свят. MMOGs
са “високографични 2- или 3-измерни
видеоигри, които се играят онлайн,
и които позволяват на индивидите,
чрез дигитални образи/герои, които
сами са създали, наречени „аватари”,
да взаимодействат не само с игровия
софтуер (създадения за играта свят, с
контролирани чрез компютъра герои в
него), но и с други аватари, принадлежащи
на други хора. Тези виртуални светове
са постоянно съществуващи социални
и материални светове, структурирани
свободно фантазии (разкази), в които
играчите са свободни да правят каквото
решат.” (Steinkuehler, 2004). Започват
да се появяват MMOGs за обучение и се
очаква бъдещото обучение да е тясно
свързано с видео игрите. Видео игрите
имат значение защото предоставят
играчите в симулирани светове: светове,
които, ако са добре конструирани, не се
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отнасят само до факти или конкретни
умения, а са въплъщение на конкретни
социални практики и по този начин
правят възможно играчите да участват
в ценни общности от практикуващи и
в резултат на това развиват начин на
мислене как да организират тези практики
(Shaffer, Squire, Halverson, Gee, 2005).
Авторите отбелязват, че в такива богати
виртуални светове учещите добиват опит
с конкретни реалности, които се описват
с думи и символи, и могат да получат
контекстуално разбиране, което прави
игрите толкова полезен контекст за
учене. Чрез такъв опит, който преминава
през
различен
контекст,
учещите
могат да разберат сложни концепции и
понятия, без да загубят връзката между
абстрактните идеи и реалните проблеми,
за чието решение те могат да се използват.
За разлика от работата в час, която
рядко има влияние извън самата класна
стая, играчите в играта “си създават
репутация в онлайн общностите, създават си аудитория като участват във
форуми, а понякога даже правят кариера
като професионални играчи, продаващи
онлайн услуги или като модератори в
игри или дизайнери на игри. Виртуалните
светове на игрите са много мощни,
защото играта подпомага развиване на
ефективни социални практики”(Shaffer,
Squire, Halverson, Gee, 2005).
Вече обосновахме концепцията, че
образованието е по-скоро социален процес, отколкото резултат на индивидуални
усилия. Ето защо ИКТ развива създаването на образователна среда, в която
общуването е лесно и води до смислени
дейности за обучение, които са тясно
свързани с конкретни, предварително
дефинирани образователни цели. Виртуалните светове на игрите са богати
на различни видове контекст, защото
те правят възможно играчите да експериментират с нови и могъщи герои.
MMOGs значително влияят, например
на методите и средствата за учене на
втори или чужд език. Thorne отбелязва,
че “за нарастващия брой индивидуални
участници в средите, създадени от
MMOGs, интернационалните, многоезичните, и ориентирани към конкретни
задачи на тези социални пространства,
в които използването на езика буквално
е социална дейност, може един ден да ги
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направи среди за учене на език” и “…за
много учещи по цял свят, изпълването
със съдържание на идентичности на
втори или друг език (езици) може да
зависи от интернет като медия понякога
повече, отколкото общуването лице-влице и други нетехнологични форми на
общуване” (Thorne, 2007).
Според
Gartner,
технологиите
MMOG имат сериозно влияние и върху
обучението в копорациите. В края на
2011, 80% от активните потребители на
интернет и голяма част от 500-те водещи
глобални компании, ще имат „втори
живот” (“second life”), но не непременно
във средата Second Life (http://secondlife.
com) (Gartner, 2007).
В 2006 Michael и Chen предсказаха,
че през 2008 до 40% от американските
компании ще възприемат технологиите
за сериозни игри като част от техните
усилия за обучение на служителите (Michael, Chen, 2006). Те декларират: “за
да стигнем отвъд простия мотив за
печалба, сериозните игри също дават
на тези, които ги разработват, шанс да
допринасят за развитието на техните
общества. Създателите на игри са
част от по-голяма общност, която ги
заобикаля. В тези общности се случват
много повече неща извън самото
разработване на игрите”.
Симулациите за е-обучение са найбързо растящият сектор на индустрията
за е-обучение – той ще нарасне от $300
милиона през 2002 до $37 милиарда
до 2011 (WAVE, 2003). Според The Apply Group, до 2012 между 100 и 135 от
най-големите глобални компании ще
са възприели ученето чрез игри (IBM,
2007). Отбелязва се, че повечето средни
и големи компании признават ефекта,
че електронната симулация може да
подобри ефективността на веригата на
доставка и управлението на човешките
ресурси. Симулацията е доста скъп
начин да се осигури поток на трансфер
на знание и да се посрещне нуждата за
персонализиране и автоматизиране в
производството. Нуждата от симулации
в електронното обучение се ръководи от
разнообразие от фактори, като например
(Adkins, 2002):
• Достъпност на висококачествена
технология за симулации;
• Нуждите на потребителите от по-
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съвършени продукти за е-обучение;
• Все по-голямо припокриване между технологиите и софтуера на компаниите;
• Появата на Web услуги;
• Компаниите имат нужда да намалят
времето извън работа с цел да увеличат продуктивността.
Например, IBM разработи и представи за широка употреба сериозна видео
игра онлайн - Innov8, разработена да
помогне на студентите в университетите
и младите професионалисти да развиват
бизнес и ИКТ умения. Повече от 2000
университета и 11 000 факултета по цял
свят сега имат достъп до нея безплатно
(IBM, 2007). IBM разработи тази игра
като нов начин да бъдат обучавани
студентите и младите професионалисти,
за да са успешни и конкурентноспособни,
а много от тях са израснали с подобни
игри. Innov8 е интерактивна, 3-измерна
образователна игра, разработена да
изгради мост над пропастта между
ИКТ екипите и бизнес лидерите в
една организация. Играта позволява
на играчите да си представят как
технологиите и свързаните с тях бизнес
стратегии се отразяват на представянето
на организациите и им позволява да се
включат в реалистична и динамична
бизнес среда. Те могат да визуализират
бизнес процеси, да идентифицират проблеми и да изследват сценарии тип „какво
ще стане ако” преди да направят реални
стъпки по въвеждане на технологиите.
Innov8 беше направена така че да
бъде представена в рамките на едно
лабораторно упражнение за да допълни
курсове като „Управление на бизнес
процеси”, „Корпоративна стратегия” и
”Процеси и управление на ИКТ”.
Chris Melissinos, Chief Gaming Officer на SUN Microsystems, твърди,
че до февруари, 2009 е имало повече
от 1.1 милиарда потребители на
социални мрежи и повече от
300
милиона потребители на виртуални
светове в света и пазарът на видео
игри е най-бързо развиващият се сектор
($40 милярда) (Melissonos, 2009). Той е
ръководител на проекта Darkstar (http://
projectdarkstar.com/), който предоставя
“софтуерна структура, която цели да
опрости разработването и работата

с приложения за мащабни онлайн игри,
виртуални светове, и социални мрежи”. За да даде на потребителите на
образователни услуги повече избор,
Sun Microsystems и други организации
създадоха Университета Darkstar общност от потребители на академични
системи,
дизайнери,
и
студенти,
които създават триизмерни среди за
обучение (базирани на отворен код)
за „възникващо обучение” (immersive
education). Идеята е да се помогне на
образователните институции да създадат
техни собствени виртуални среди като
използват технологиите на отворен код, и
да позволят тези среди да бъдат свързани
със съществуващата академична и административна
изчислителна
система
(SUN, 2007). По подобен начин рамката
на разработване на игри може да се
използва например за среда за обучение
в курс по софтуерно инженерство
на университетско равнище (Wang, Wu,
2009).
Използването на симулации и виртуални среди, обаче, не значи да се
пренебрегне използването на реални
обекти, като например за изучаването
на сложна материя, свързана с основите
на устройството на хардуера. Urness
описва как практическо упражнение
на сглобяване на съвременен компютър
може да се използва, за да мотивира
студентите и да генерира по-пълно
осмисляне на съответните теоретични
аспекти на компютърната организация
и архитектура (Urness, 2007). Такива
дейности могат също да предоставят
възможност за студентите да се ангажират
в дискусия относно преимуществата и
недостатъците на различни компоненти
и комуникационни парадигми.
3.6. МОДЕЛИРАНЕ
НА КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЙН
НА ПЛАТФОРМА ЗА ИНОВАЦИИ
Трансформирането на иновационни
процеси е действителност и води до появата на нови форми на сътрудничество
и взаимодействие между компаниите и
изследователските общности. Тази глава представя модел на концептуален
дизайн на платформа за иновации,
който се основава на 4 свързани в
мрежа иновативни модели (Antono-
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va, Nikolov, 2008). УЗ е общ подход,
който предоставя възможност за подобро използване на знанието в цикъла
на иновацията и отчита нови видове
кооперации между търсещите иновация
и тези, които я предлагат. Дизайнът
на платформата предлага уникална
възможност за създаване, експлоатация и
разпространение на иновационните идеи
и продукти, повишаващи различните
форми на взаимодействие и работа
в мрежа между различните крайни
потребители. Връзката на иновационна
платформа и портал на знанието на една
организацията се разглежда като част от
процеса на управление на интегрирано знание.
Днес, в резултат на развитието и
използването на голямо разнообразие от
ИКТ, иновационният модел се променя. Процесът на иновация излиза извън
границите на компаниите и комбинира
обединените усилия и взаимодействието
на професионалисти, потребители, работещи, изследователи и водещи експерти.
За да се конструират нови продукти
и услуги вече не е необходимо да се
наемат най-умните и най-талантливите
експерти. Достатъчно е да се изградят
мрежи „без граници”, като се мотивират
хората и им се дава възможност да
ползват експертизи от различни области,
да споделят идеи и опит, да създават
нови концепции, да обменят и създават
ново знание, т.е. да работят съвместно
за да създадат или трансформират едно
изобретение, иновация или откритие в
собствен уникален продукт или услуга.
Основният въпрос е как технологиите
могат подпомогнат гладните за иновации компании и как най-добрите
изследователи за да се срещнат с цел
да създадат нови форми на съвместна
работа и партньорство.
Някои съществуващи ИКТ платформи предлагат уникални възможности
за работа в мрежа и взаимодействие
между търсещите иновации и предлагащите иновации (Nambisan, Sawhney 2008). Не е лесно, обаче, да се
балансират интересите на индивидите
и на изследователските общности с
изискванията и претенциите на големите
компании. Основната цел на настоящото
изследване е да идентифицира и отбележи
как да се съвместят ефективно
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съществуващите и новопоявяващите
се технологии с новите бизнес модели
така, че да се подобри комуникацията и
възможностите за работа в мрежа които
водят до ориентирани към бизнеса
трансформации на иновациите. Всички
тези взаимовръзки ще бъдат разгледани
от гледна точка на УЗ чрез обсъждането
на различни роли и взаимовръзки които
възникват по време на генерирането на
знание, неговото съхранение, употреба,
и трансфер в рамките на иновационния
цикъл.
По-нататък е представен дизайн на
модел на платформа за иновации. За
тази цел са разгледани накратко и са
анализирани основните промени и тенденции, които се случват на търсещите
иновация и предлагащите иновация
през последните години. Ролите и характеристиките на компаниите и общностите
от изследователи, които участват в
процеса на иновация също ще бъдат
представени.
3.6.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ
Трансформацията на традиционния
вътрешен иновационен модел, който
е ориентиран към фирмата (firm-centric model), в ориентиран към мрежа
иновационен модел, е анализирана в книгата „Глобален мозък“ (“Global Brain”) (Nambisan, Sawhney 2008). Появата на нови
технологии и глобализацията създадоха
по-претенциозни и по-компетентни потребители, които формират различни общности по интереси, вземат участие във
виртуални социални мрежи, обсъждат
удовлетворенията и разочарованията
си в лични блогове. От друга страна,
корпорациите оперират в нова бизнес
среда, в която им се налага постоянно да
въвеждат иновации и да се състезават на
глобалния пазар, като разчитат на найновите страни на продуктите и услугите,
които предлагат.
Интересно е да се отбележи, че
след 1900 година болшинството от найзначимите иновации във всички области
на индустрията се появяват извън големите, утвърдени фирми (Utterback 1971).
Когато анализираме модела на устойчива
иновация, представен от Keyes (Keyes,
2006), можем да направим следните
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заключения:
• Забелязва се повишено взаимодействие между различните акционери;
• Компаниите засилват техните външни връзки и контакти;
• Ролята на научно-изследователската
и развойна дейност (research and development – R&D) се увеличава – това
включва не само създаване, но и
предлагане на знание;
• Компютърното моделиране и симулации са възприети като развиващи
се решения за бързо учене, свързано
с иновационния цикъл.
Може да се направи изводът, че днес
активният подход към катализиращи
развитие иновации изисква разширение
на границите на компанията и участието
на външни играчи. Du Plessis твърди,
че УЗ подпомага иновациите чрез
средства, платформи и процеси за
създаване и споделяне на вътрешно
знание, като по този начин играе
съществена роля в иновационния процес
(Du Plessis, 2007). В допълнение, то
съдейства за подобряване на капацитета
на компанията да абсорбира и надгражда
върху новогенерираното знание и идеи,
които идват извън компанията.
3.6.1.1. Индустриалната
изследователска и развойна дейност
Наблюдават се много промени в индустриалните изследвания през последните
години. След преструктурирането на държавната индустрия в повечето страни през
80-те и 90-те, и в резултат на навлизането
на нови глобални сили в конкуренцията,
обхватът на индустриалните изследвания
се промени (Nowotny, Scott, Gibbons,
2002). Индустрията нито може да си позволи широкомащабни изследователски
инфраструктури, нито може да поддържа предишното равнище на вътрешни изследвания. Нещо повече, големите компании вече не се влияят
толкова силно от държавните модели на
провеждане на изследователска дейност.
В резултат на това, много индустриални
отдели за изследователска дейност бяха
трансформирани, преструктурирани или
се отделиха в самостоятелни звена. Днес
индустриалната изследователска дейност

е много по-разпръсната от когато и да
било (Nowotny, Scott, Gibbons, 2002). Три
са основните резултати от тази промяна:
появата на малки специализирани
R&D компании; разпростирането на
индустриалните
изследователски
дейности надолу по веригата на доставки и увеличаване на работата в
мрежа и партньорствата. Тези нови характеристики направиха място на нови
форми на иновации и взаимодействия
в рамките на процеса на изследователска
дейност, които способстват за появата на
нови корпоративни модели и средства.
3.6.1.2. Характеристики на
изследователските общности
Появата на ИКТ коренно промени
начина, по който изследователите работят съвместно и генерират ново знание.
Според Delanty, през последните 20
години настъпиха следните промени в
изследователските общности (Delanty,
2001):
• интернет промени природата на
коопериране на изследователите,
като голяма част от знанието се
съхранява в кибер-пространството
и се премахват пречки като време и
пространство пред комуникацията и
разпространението на знание;
• значително нарасна мобилността
на изследователите. Международните конференции стават все почести и изследователите имат повече
възможности да се срещат с колеги
с подобни на техните интереси даже
когато работят в много тясна област;
• изследователите все повече работят в мрежа – те формират множество от изследователски мрежи които
се разпростират по целия свят;
• броят на съавторски публикации
и на такива от много автори се
увеличи, особено в области, които
изискват по-мащабно финансиране.
Груповите публикации са по-често
срещани и представляват доказателство че традиционният модел,
описан от Weber - единствено
изследователят притежава средствата за изследвания (Weber, 1948), вече
не е валиден;
• Наблюдава се появата на транснационално знание
в резултат от
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международни изследвания. В допълнение, възникват нови форми на
коопериране между организации и
индивиди.

и големите съвременни университети
трябва да оперират като част от
обществото, а не да са абаносова кула
встрани от него (Kerr 1963).

Днес изследователите все повече
работят като самонасочващи се експерти, мотивирани от постигането на
конкретни изследователски цели. Те са
много мобилни и участват в много
виртуални мрежи. Те се кооперират
с множество изследователски и индустриални
институции,
участват
в
международни изследователски общности, управляват множество национални и интернационални договори, финансирани на основата на конкурси от
национални и международни източници.
Взаимодействието
и
кооперирането
между академичната общност и индустрията все по-често се превръща в
обект на преговори и възможности за
установяване на нови партньорства,
които да поддържат иновативния процес.
Както се вижда в Глава 4, университетът,
като средище за производство на знание
и обучение, като „фабрика за знание“ се
приравнява на индустрия (Machlup 1980)

3.6.2. ПОЯВА НА НОВИ ИНОВАЦИОННИ
МОДЕЛИ
Появиха се нови иновационни модели
(Nambisan, Sawhney, 2008), които могат
да бъдат описани така:
• Orchestra Мodel, в който водещата
организация „оркестрира” иновационните дейности на членовете на
мрежата;
• Creative Bazaar, при който една
компания търси нови идеи и технологии от голям брой източници;
• Jam Central, при който индивидуални изследователи се събират за съвместна работа при разработване на
иновации;
• MOD Station, при който дадена
общност се опитва да модифицира
съществуваща иновация.
Главните характеристики на тези
модели са дефинирани в Taблица 4.

Таблица 4. Четири модела на иновации, създавани в мрежа
(Nambisan, Sawhney, 2008)
Creative Bazaar
• Широки цели по отношение иновациите
• Ясно дефинирани пазарни възможности
• Самостоятелни иновации
• Среден до висок развоен риск, среден търговски риск
• Знанията, свързани с иновациите, варират
от прости до комплексни и е необходима
известна интеграция
• Ниски или средно високи разходи за разработка и тестване на идеите
• Възможни и предсказуеми права върху
интелектуалната собственост, но са необходими повече усилия

Jam central
• Широки цели по отношение иновациите
• Пазарните възможности не са ясно дефинирани
• Частичен принос в дефинирането и осъществяването на иновациите
• Висок развоен риск, висок търговски
риск
• Интегриране на широко разпръснато ново,
комплексно и разнообразно знание
• Сложна и средно скъпа инфраструктура
• Непредвидим контекст, смесица от отворени и затворени системи

Orchestra
• Добре дефинирани цели по отношение на
иновациите
• Ясно специфицирана и модулна архитектура
• Ясно дефинирани пазарни възможности
• Реализация, допълване и разширяване на
иновационната архитектура
• Висок риск при разработката и внедряването
• Знанието, свързано с иновациите, е комплексно – изисква интеграция на различни
области
• Скъпи и сложни средства за разработка и
тестване на идеите
• Правата върху интелектуалната собственост – предсказуеми и управляеми

MOD Station
• Добре дефинирана модулна архитектура
• Непредсказуеми възможности за иновации
• Пазарните възможности не са очевидни и
лесни за установяване
• Допълване и разширяване на съществуващите иновации
• Нисък развоен риск, висок търговски
риск
• Знанието, свързано с иновациите, е комплексно, специализирано, но широко разпръснато
• Нескъпи и специализирани средства за
разработка и тестване на идеите
• Предсказуем контекст по отношение на
интелектуалната собственост
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Nambisan и Sawhney предлагат подробен анализ на всеки един от моделите,
чрез които се разкриват нуждите и възможностите за конкретната компания
(Nambisan, Sawhney, 2008). Те твърдят,
че иновационните дейности трябва да
бъдат ръководени, организирани и подкрепяни от компаниите и търговските
организации. Според Utterback, търговската организация очевидно ще търси
иновации в области, от които има видима
възможност за бърза печалба (Utterback,
1971). Това твърдение обяснява факта,
че „повечето иновации, които правят коренни промени или имат потенциала да
променят характеристиките на цяла
индустрия, обикновено са създадени от
източник извън въпросната индустрия”
(Utterback, 1971) - например университети, независими изследователски центрове и др. Може да се направи извод, че
кооперирането и съвместната работа на
компаниите с огромен набор изследователи и изобретатели, които идват от
университетите и обществените изследователски центрове, може да доведе
до раждането на нови идеи, концепции и да създаде основата за по-нататъшни изследвания и иновации. Поради фрагментираната природа на
обсъжданите модели на Nambisan и
Sawhney, може да се приеме, че много
полезни източници на иновации могат
да бъдат пропуснати. Например, голям
брой интересни идеи и предложения,
отхвърлени от организация, разпозната
като „търсеща иновации“, могат да имат
потенциала да се приложат успешно в различен контекст или при други пазарни
условия, ако бъдат предложени на „брокер
на знание“. В следващите части на този
раздел се описва нов бизнес модел на
платформа за иновации. Той комбинира
характеристиките и различните аспекти
на описаните по-горе четири модела, като
в същото време играе ролята на тържище
за иновации, брокер на знание и място
за събиране на общности по интереси,
които свързват търсещите иновации и
предлагащите иновации. Платформата
може да бъде полезна за всички участници, като създава/добавя стойност за
тях. Подходът за УЗ предоставя модел и
критерий как да се създаде разширена
платформа за иновации, основана на
ИКТ, която да спомага за генерирането,
трансфера и използването на знание.

3.6.3. ЕДИН МОДЕЛ НА ПЛАТФОРМА
ЗА ИНОВАЦИИ
Според Utterback, процесът на техническа иновация е разделен на три
главни процеса: генериране на идеи,
решаване на проблеми, и внедряване
и разпространение (Utterback 1971).
Моделът на платформа за иновации
ще поддържа всеки етап на цикъла
на иновация. Целта му е да комбинира
ролите на виртуалната социална общност,
на брокера на знание и на иновационния
пазар. Платформата способства за постигането и на двете ключови фази:
заявка за търсене на иновация и предлагане на оригинално решение или
изобретение. Това дава възможност на
търсещите иновация (Innovation Seekers - ISs) и на предлагащите иновация
(Innovation Providers - IPs) да се срещнат
и да взаимодействат по начин, описан
по-горе в четирите модели на мрежови
иновации (Nambisan, Sawhney, 2008). В
допълнение, платформата за иновации ще
съответства на всички дейности на подпроцесите на техническата иновация,
които дават възможност на индивидите,
компаниите и общностите да осмислят
своето място в иновационния процес.
Според различните иновационни модели
разгледани
по-горе,
иновационният
процес може да бъде направляван както от търсещите иновации, така и от
предлагащите иновации.
Основната цел на платформата е да
добави стойност не само като насърчава
комуникационните процеси, показва
конкретните нуждите на компаниите
от иновация и възможностите, които
се предлагат на изследователите, както
става при другите платформи (напр.
www.innocentive.com), но и да адаптира
и превърне цикъла на иновация в
рамка за управление на знанието/
knowledge
management
framework, така че да постигне по-голяма
конкурентноспособност на търсещите
иновация и предлагащите иновация.
Процесът на техническа иновация и
ролята на иновационната платформа са
представени на Фиг. 43 (адаптирана по
Utterback, 1971).
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providers

Implementation
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Фигура 43. Процесът на техническа иновация
и ролята на иновационната платформа
Съществува голям брой иновационни
платформи, които се основават на един
от четирите модела, описани по-горе.
Например, случаите на Innocentive.com,
Boeing 787 и Salesforce.com илюстрират
Orchestra Model, Dial Corporation, BIG
и Yet2.com могат да бъдат дадени като
примери за модел на Creative Bazaar
Model, проектът TDI (tropical disease
initiative/инициатива
за
тропически
болести), проектът HapMap и Second
Life са примери на Jam Central Model, а
инициативата OpenSPARK и движението
Mashup илюстрират MOD Station Model. За да бъде разработена устойчива и
ориентирана към пазара платформа,
трябва да се анализират следните
аспекти:
• иновационен подход: как да бъде
организиран иновационния процес;
• мотивация: как да бъдат мотивирани
и стимулирани потенциалните участници, за да участват в дейностите на
платформата;
• ползи: какви биха били потенциалните
ползи за различните потребители;
• цикъл на знанието: как да се генерира, съхрани, трансформира и разпределя ценно знание, така че да се
създава стойност чрез иновационния
процес;
• бизнес модел: как да се дефинират
бизнес ролите и взаимодействията на
потребителите;
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•
•

роли и профили на потребителите:
как да се определят ролите и позициите
на различните действащи участници;
дейности: какъв вид дейности ще
трябва да могат да се изпълняват в
рамките на платформата.
3.6.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНОВАЦИИ

Характеристиките на четирите модела за иновации в мрежа, поддържани от
платформата, са представени в Taблица 5.
Търсещите и предлагащите иновации
могат да участват в множество мрежи и да формират различни модели на
коопериране и взаимодействие с други
търсещи и предлагащи иновации. Основното преимущество на платформата е, че
предлага възможности за срещи между
търсещи и предлагащи иновации, като се
използва стандартизирани формуляри,
например за търсене, за предлагане
или представяне на иновационни предложения, и т.н. Потребителите могат да
си направят профил, да поканят хора,
с които работят заедно, да участват в
проект, да инициират иновативен проект,
да споделят виртуално пространство
за съвместна работа, да използват различен софтуер за съвместна работа и
технологии за управление на проекти, за
да проследяват процесите, да организират социални мрежи и т.н. Всички заявки
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за иновации и предложения трябва да
представят приблизителен бюджет, график на дейностите във времето и етап
на извършване. Платформата предлага
поддръжка и помощ с допълнителни

пояснения и презентации, както и връзки
с експерти на всички етапи на иновационния процес, включително въпроси
свързани с интелектуалната собственост.

Таблица 5. Характеристики на платформата за иновации
Creative Bazaar
• Подход към иновациите – широк спектър
от иновации; идеи, иновационни предложения и оферти се представят и демонстрират от ПИ.
• Мотивация – ТИ могат да получават
интересни идеи и да преглеждат различни
идеи и предложения за изследвания. ПИ
могат да демонстрират и обясняват своите
предложения за иновации по-детайлно,
да подготвят и събират оферти, да разработват и разширяват своите идеи в
бизнес планове, предложения за проекти,
бизнес оферти.
• Ползи - ТИ могат да се възползват от достъпа
до различни източници на иновации, ПИ
се възползват от възможността за поширока публичност на своите открития и
научни идеи и за намиране на потенциално
финансиране и партньорства. ПИ се
възползват от увеличените шансове за продажба на идеи, които преди това може да
са били и отхвърлени.
• Жизнен цикъл на знанието – знанието
за иновациите е широко разпръснато
сред потребителите на портала и чрез
предаването му се създава нова стойност
на знанието.
• Бизнес модел – ТИ могат да разглеждат
различни източници на идеи за иновации
и могат да избират идеи, които после да
бъдат адаптирани или трансформирани,
за да се превърнат в иновации.
• Потребителски роли и профили – Търсачи
на иновации – активни или пасивни –
търсят полезни иновации или преглеждат
за идеи и доставчици на иновации – показват техните открития, иновации и др.
• Дейности – ПИ разработват и предоставят
презентации, описват формулировката на
идеята и потенциалното й въздействие,
изпращат оферти за конкретни цели и
до потенциално интересуващи се ТИ,
представители на специфични производства, групи от фирми и др. ТИ могат
да преглеждат предложения за иновации,
да подбират идеи и да се свързват с ПИ, да
разширяват и договарят сътрудничества и
да преминават към следващия етап.

Легенда:
ТИ - Търсещи
иновации,
ПИ - предоставящи
иновации

Jam central
• Подход към иновациите – ПИ могат
да публикуват “сурови” идеи за сътрудничество, за да поканят други членове
на общността и да формират партньорства
(с учени, изобретатели, откриватели, компании и др.) с цел генериране на знания
или осъществяване на иновации
• Мотивация – ПИ могат да откриват други
интересуващи се партньори измежду ПИ и
ТИ, за да си сътрудничат в изследователски
дейности и иновациите
• Ползи – ПИ могат да се възползват от
достъпа до потенциални сътрудници и
източници на финансиране – фирми,
национални и интернационални фондове,
защитени виртуални пространства за съвместна работа; ТИ могат да се възползват
от достъпа до новогенерирано знание и
потенциалните му приложения в иновациите;
• Жизнен цикъл на знанието – генериране
на знание, трансформиране на знание,
разпространение на знание. В процеса на
съвместна работа в общността възниква
ново знание, което може да породи нови
иновационни процеси.
• Бизнес модел – ПИ и ТИ могат да формират
партньорски общности за разработване на
иновации и намиране на нови източници
на средства; ТИ може да наблюдава и да
участва в изследователски и иновационни
процеси или да финансира интересни възможности.
• Потребителски роли и профили – ПИ
може да инициира или да участва в
партньорски общности; ТИ и фирмите
може да участват в изследванията, да
осигуряват финансиране и подкрепа на
иновационните процеси.
• Дейности – ПИ инициират иновационни
идеи, формират общества и канят други
ПИ и ТИ. ПИ могат да използват защитени
виртуални пространства за съвместна
работа, които позволяват предаване на
явно и неявно знание.
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Orchestra
• Иновационен подход – ТИ определят
специфичните характеристики на иновацията и организират и управляват
иновационнния процес на ПИ.
• Мотивация – ТИ имат достъп до иновационните платформи на различните
ПИ, осигуряват посреднически функции,
подпомагат процеса на съвместна работа, осигуряват защитени виртуални пространства и средства за управление
на проекти. ПИ могат да получат детайлни описания на задачи и могат
да бъдат включени в широкомащабни
изследователски дейности и иновации.
• Ползи – ТИ могат лесно да организират
производство на знание, координирайки
и управлявайки мрежи от различни ПИ;
• Жизнен цикъл на знанието –съществуващо
и новогенерирано знание се интегрира,
използва и трансформира с цел създаване
на уникална нова ценна иновация.
• Бизнес модел – ТИ управляват работата
на мрежата и използват иновационната
платформа за подкрепа на ПИ, за управление на проекти и съвместна работа.
• Потребителски роли и профили – ТИ е
водещ; оркестрира иновационния процес
и всички видове връзки с ПИ.
• Дейности – ТИ имат възможност да формулират проблем, да формират общност,
да резервират виртуално работно пространство, да поканят членове на ПИ
общности, да ги подпомагат в намирането
на подходящи решения, да управляват
сложни проекти.

3.6.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕ
И ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНОВАЦИИ
На Фиг. 44 са представени различни
аспекти на цикъла на знанието в рамките
на дадена платформа за иновации. Можем
да си представим, че в модела Jam Central
новото знание и иновации се появяват
от работата на общността. Това знание
обаче, може да бъде трансферирано и
представено на търсещите иновация чрез
модела Creative Bazaar. След това дадена
компания може да „оркестрира“ свой
собствен иновационен процес, основан
на избрано знание или иновация, и найнакрая, когато продуктът, концепцията,
или моделът са готови, общността може
да подпомогне компанията да създаде
нова среда и контекст в рамките на
модела MOD докато модифицира или
завършва съществуващ продукт. По този
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MOD Station
• Иновационен подход – ПИ създават в сътрудничество нови подобрени иновативни
продукти, свойства, концепции и др.,
на основата на продукт или модел, предоставен от ТИ.
• Мотивация – ПИ могат да получат интересни резултати, тъй като процесът е отворен.
ТИ могат да участват в трансформацията
и модификацията на своя продукт.
• Ползи – ТИ имат достъп до общност от ПИ.
ПИ могат в крайна сметка да доставят
подобрени версии и продаваеми решения.
на ТИ;
• Жизнен цикъл на знанието – на основата
на съществуващото знание се създава, модифицира и интегрира ново знание.
• Бизнес модел – ПИ имат контрола и
позицията да предлагат иновации, да
развиват мрежи, да инициират сътрудничества и да канят други членове на
общността да участват в иновациите.
• Потребителски роли и профили – ПИ могат
да предоставят нови предложения въз
основа на насоките и описанията на ТИ.
• Дейности – ПИ може да инициират
процес на разширяване или допълване на
свойствата на съществуващи продукти,
модели и др., да споделят знание.

начин може да се твърди, че ролята на
платформата за иноваци трябва да бъде
да подпомогне и направи възможен
ефективно УЗ в рамките на иновационния
процес, като следва фазите на създаване
на знание, разпределяне на знание,
използване на знание и модифициране
на знание. Този концептуален дизайн
на платформа за иновации интегрира
всичките четири модела на иновация в
мрежа в един цикъл на УЗ.
Платформата за иновации може да
предостави достъп до иновационни идеи,
изобретения, ново знание и експерти,
иновационният процес е дейност, ориентирана към компаниите. Според Brand, за
да има иновация, компанията се нуждае
от хора, които имат желание да споделят,
както и от креативни хора, които имат
способността да превръщат идеите в
реални продукти и услуги (Brand, 1998).
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Подходът за УЗ предоставя насоки как да
се подсилят разнообразните процеси на
генериране, използване, трансформация
и споделяне на знание както в рамките
на компанията, така и извън нея. Du
Plessis дефинира следните ползи, които
УЗ внася в иновационния процес (Du
Plessis 2007):
• УЗ улеснява колаборацията в иновационния процес;
• УЗ прави възможен потока от знание,
използван в иновационния процес;
• УЗ предоставя платформи, средства и
процеси, за да осигури интеграцията на
базата от знание на организацията;

•

•
•
•

УЗ подпомага откриването на пропуски в базата от знание и предоставя
процеси, с които тези пропуски да бъдат запълнени, така че да подпомогне
иновацията;
УЗ подпомага изграждането на
компетенции, които се изискват в
иновационния процес;
УЗ подпомага стабилното развитие на
базата от знание чрез натрупване на
външно и вътрешно знание;
УЗ определя организационна култура, в която да бъдат отгледани иновациите.

IP

IP

IP
IP

IS

IS
IP

IP
IP

Knowledge
Distribution

IP

Knowledge
Generation

IP
IP

Creative Bazaar model

IP
Jam Central model

Knowledge
Use and
Organization

IS

Knowledge
Modification

IS
IP

IP
IP

IP

IP

IP

IP
IP

Orchestra model

MOD Station model

Фигура 44. Цикъл на знание в рамките на иновационния процес
С цел да осигури по-широко приемане и използване на бизнес модела на Иновационната платформа, той трябва да е
естествено продължение на портала за
знание на организацията. Един такъв
портал предоставя информация и знание
за вътрешните процеси които описват
ключовите фактори за успех и индикатори за управление на знанието вътре в
организацията. Преди свързването на
Иновационната платформа с портала за
знание на организацията е необходимо да

Legend:
IS= Innovation
seeker;
IP = Innovation
provider

се установи известно ниво на разбиране
на УЗ и иновационните процеси като
двигатели на развитието на компанията
и устойчивостта й. Порталът за знание
на организацията трябва да позволява
движението/потока
на
вътрешното
за организацията вътрешно и външно
знание, да спомага за разбирането, да
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използва таксономиите за подпомагане
на достъпа до знание и да намали
времето за реакция спрямо външни
събития. Така ползата от свързването на
иновационната платформа към портала
за знание или към информационния
портал на предприятието може да е
двустранна. Иновационната платформа
може
да
предложи
осъвременена
информация за най-новите иновационни
въпроси и иновационни предложения,
които да бъдат филтрирани и доставени
на интересуващите се работещи чрез
портала за знание. От друга страна, чрез
свързването на портала за управление
на знанието на организацията към иновационната платформа компанията
ще има достъп до разнообразни
социални мрежи, и разнообразни
CoPs, достъп до външни експерти
и източници на финансиране. По
този начин Иновационната платформа
ще увеличи потоците на вътрешното и
явното знание от и за организацията,
като по този начин засили активната й
иновационна позиция на пазара и по
този начин нейната база от знание.
3.6.6. ИЗВОДИ
ИКТ предоставят множество възможности да се усъвършенстват и подобрят съществуващите бизнес модели
и процеси. УЗ позволява повишаване
на ефективността и ефикасността на
бизнес процесите като осигурява подобро преразпределение на ресурсите на
на организацията и по-добра реакция
на сигналите, подадени от
бизнес
средата (Galabova, Antonova, 2007). Една
независима платформа за иновации би
повишила иновационните процеси в
организацията и би допринесла за подобрата експлоатация и употреба на
порталите за УЗ на организацията, като
подобри процесите на иновация и УЗ в
рамките на организацията. Описаният погоре концептуален дизайн на платформа
за иновации, който се основава на четирите
модела на иновация, ориентирана към
работата в мрежа (Nambisan, Sawhney
2008), представя възможността за среща
на предлагащите иновация с търсещите
иновация. Едно от основните предимства
на описания концептуален дизайн е, че
той използва пълноценно иновационния

108

цикъл на знанието: генериране на знание,
използване на знанието, трансфер на
знание и модификации на знанието в
рамките на свързаните в мрежа общности. По-нататъшни изследвания ще
се концентрират върху критериите и
факторите за успех при установяване
на платформата за иновации. Връзките
между иновационната платформа и
порталите за знание на организацията
(като част от процеса на интегрирано
управление на знанието) също могат да са
интересна област на бъдещо изследване.
Създаването и използването на
подобна платформа за иновации за
нуждите на университетите би повишило значително тяхната роля в обществото на знание.
3.7. РАЗШИРЕНА АРХИТЕКТУРА НА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗНАНИЕ
Системите за управление на знанието
(Knowledge Management Systems - KMSs)
стават все по-важни в период на
криза и забавяне на икономическото
развитие, когато много организации са
принудени да съкращават работещи, да
намаляват бюджетите за ИКТ, да преструктурират отдели и да оптимизират
техните разходи. В следствие на това
придобитите знания в организацията,
и най-вече съществуващите вътрешни
знания са застрашени. Това повишава
важността
на
технологиите,
които
могат да подпомогнат усилията на
организацията да улови съществуващото
знание и да го мобилизира за преодоляване на кризата. KMSs трябва да
отговарят на тези очаквания и да
подпомогнат организацията да получи и
да се възползва от всички източници на
знание.
Настоящият раздел обсъжда възможностите, предоставени от разширените
KMSs архитектури, които комбинират
елементи от технологиите Web 2.0 (Antonova, Nikolov, 2009; Antonova, Gurova, Nikolov,
2009). Tя отчита как технологиите Web
2.0 могат да увеличат ефективността,
ефикасността и използваемостта на
УЗ на компанията. Идентифицирани
са и са подредени по ранг основните
услуги, предлагани от KMSs. Представя
се и преглед на това как KMSs могат

Румен Николов - Глобалният кампус

да подпомогнат компаниите да трансформират рисковете от кризата в нови
възможности за бъдещо развитие.
3.7.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Въпреки че УЗ е признато за важно
за всяка организация, то често се счита
за скъпа дейност, която може лесно да
бъде ограничена или прекратена. Много
организации третират УЗ, екипите за УЗ
и KMSs само като допълнителен разход
за компанията. В допълнение, трудно
е да се измери ефективността на УЗ
за ръста на компанията, както и да се
обоснове влиянието му, защото очакваните резултати са средносрочни или
дългосрочни. KMSs в организациите все
още не се използват ефективно и не се
приемат от работещите със знание (Davenport, 2005; Maier, 2007; McAfee, 2006).
В същото време, на работещите със
знание им липсва и все по-често имат
нужда от подходящи ИКТ решения, които
да подпомагат ежедневната им работа
(McAfee, 2006). Това изисква KMSs да се
променят и да отговорят на новите
изисквания.
Някои предизвикателства към УЗ
поставя и бързоразвиващите се Web 2.0
(O’Reilly, 2005), Enterprise 2.0 (McAfee,
2006) и Cloud Computing технологии
(Kim, 2009; Boss, Malladi, Quan, Legregni, Hall, 2007), които трансформираха
интернет и създават нови измерения за
коопериране и работа в социални мрежи.
Така наречените „изчисления в облак”
(cloud computing) имат следните основни
характеристики (Katz, 2008):
• Интегрира отворено съдържание,
софтуер с отворен код и отворени
услуги;
• ориентация към услуги и онлайн доставки;
• виртуализация на услуги и на хранилища за данни;
• въвеждане на стандарти на всяко
равнище.
Много изследователи и практици поставят въпроса дали УЗ няма да се окаже
остаряло решение и да изчезне постепенно, както много други управленски
подходи (Erdos, 2007; Firestone, 2007).
Web 2.0 за пръв път е дефинирана през
2004 (O’Reilly, 2005) и днес е широко

възприета и прилагана в бизнес средите.
(McKinsey, 2008). “Web 2.0 е много повече
от просто поставяне на нов интерфейс
върху старо приложение. Тя е начин
на мислене, нова перспектива за целия
бизнес софтуер – от концепцията
до доставянето, от маркетинга до
поддръжката. Web 2.0 се развива бурно
на основата на ефекта от мрежите:
колкото повече хора взаимодействат
с базите данни, тол-кова последните
стават все по-богати, приложенията
стават
все
„по-умни“,
колкото
повече хора ги използват, пазарът се
направлява от преживяното и опита
на
потребителите,
приложенията
взаимодействат и формират по-широка
изчислителна
платформа”
(O’Reilly
Radar, 2006). Web 2.0 трансформира
ролята на Интерет, и представлява развиваща се сложна екосистема, която се
състои от различни технологии, култури
и взаимовръзки, които експлоатират
социалния
капацитет
на
мрежите
(O’Reilly, 2004). Tim Berners-Lee дефинира Семантичната мрежа (Semantic
Web) като разширение на настоящата
мрежа, в която информацията има добре
дефинирано значение, позволяващо подобра съвместна работа между хора и
компютри. (Berners-Lee, Hendler, Lassila,
2001). и Семантичната мрежа и Web 2.0
са взаимосвързани екосистеми, които
се фокусират върху взаимодействията
между системите и взаимодействията
между хората. Така интелигентността на
индивида и на компютъра могат да бъдат
интегрирани в колективна интелигентност на мрежата. Така че подходът на
Web 2.0 се основава на разпределени
системи и интелигентност, натрупана в
мрежата.
Въпреки значителния брой съществуващи архитектури на KMSs, изследванията сочат, че те остават недоизползвани на практика и всъщност не
подпомагат работата със знание (McAfee,
2006). Настоящият раздел цели да обсъди
характеристиките на KMSs така, че да
реагира на социално ориентираните Web
2.0 и „изчисления в облак”. Ударението се
слага на характеристиките и мотивацията
на работещите със знание – основните
потребители на KMSs, и как те биха могли
да прилагат и използват инструментите
на Web 2.0.
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3.7.2. ПРОМЕНИ В РАБОТАТА
СЪС ЗНАНИЕ И НА УСЛУГИТЕ,
СВЪРЗАНИ С НЕГО
Концепцията за УЗ се отнася до процеса на управление на нематериални
активи чрез комбинация от знание и
опит, предоставена от работещите със
знание в рамките на дадена организация
или общество. С развитието на технологиите се променят и подходите към
УЗ (Lee, Lan, 2007). “Традиционният“
подход се фокусира върху събирането
на знание в централизирано хранилище
и осигуряването на достъп до него. За
разлика от него, „комуникативният“ подход поставя ударението на създаването
на знание, интеграцията и съвместната
работа между работещите със знание
(Lee, Lan, 2007).
KMSs могат да добавят стойност само
в контекста на ежедневното им прилагане
в работата със знание. Концепцията за
работа със знание беше въведена, за да
се отбележат промените на процесите
и практиките на работа в икономиката
на знание и да се демонстрира ясно разликата от традиционната (физическата)
работа (Maier, 2007). Някои от главните
проблеми на работата със знание са, че то
е невидимо (процесите на създаването му
са неясни), работата със знание е често
свързана и не може да бъде отделена
в чист вид от работата като цяло, тъй
като процесите на работа със знание са
комплексни (Röll, 2004). Всички тези
характеристики създават препятствия
за лесното интегриране на УЗ в ИКТ
системите.
Работещите със знание трябва да
обработват информацията и да я трансформират в смислено и дейностноориентирано знание, което да бъде вградено в продукт или услуга, изисквани
от организация или потребител. Така
работещите със знание трябва да търсят
подходяща информация и знание, да
ги обработват бързо и да ги прилагат
в конкретен контекст, като в резултат
произвеждат искания продукт. Работата
със знание често е индивидуализирана
и получените резултати се различават и
не могат лесно да бъдат възпроизведени
отново, тъй като контекстът и средата се
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променят бързо.
Днес работата със знание се влияе
от голям брой предизвикателства и фактори, които включват бързо променящата
се и взаимосвързана глобална среда, увеличаването на иновациите и по-краткия
живот на продукта, все по-широкото
възприемане на технологиите в бизнеса,
както и глобалното нарастване на нуждата
от таланти и увеличената мобилност
на работещите със знание. Изменя се и
структурата на работещите – увеличава се
броят на самонаетите експерти, почасово
работещите консултанти, и работещи на
договор със собствен избор на средства,
комуникационни връзки и съдържание.
В същото време хората имат нужда
да се справят с ежедневно нарастващото
информационно претоварване, което
често се получава вследствие на неефективното използване на ИКТ. В голям
брой изследвания се отбелязва, че найизползваните технологии от работещите
със знание си остават интернет, интранет
и електронна поща (Davenport, 2005;
Röll, 2004). Нараства нуждата от нови
ефикасни ИКТ решения (McAfee, 2006).
Преди да развием решението да
използваме подхода „софтуер като
услуга” (Software as a Service), ще
направим кратък преглед на основните
услуги за УЗ, доставяни от KMSs и
информационните системи. Според Maier,
услугите за УЗ могат да се класифицират
като подмножество на по-сложни услуги
(Maier, 2007). Услугите се предлагат от
предлагащи услуги институции, които разработват услугите, предлагат описания
на услугите и предоставят необходимата
поддръжка. Често услугите за УЗ задоволяват нуждите на една или малък брой
организационни
структури
(работна
група, отдел, филиал, предприятие или
отделен магазин от верига), така че да
се предложи решение на конкретно
дефиниран бизнес проблем. Услугите за
УЗ описват индивидуални аспекти на
инструменти за УЗ, внедрени в хетерогенни приложни системи, които могат да
бъдат комбинирани с инфраструктурата
на знанието на предприятието (Maier,
2007) – виж Taблица 6.
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Таблица 6. Услуги за Управление на Знанието (УЗ)

Видове услуги

Функции

Услуги за достъп

Осигуряват превод
и трансформация
на съдържание
и комуникация
между системата за
управление на знания и
хетерогенни приложения
и устройства; защита
срещу непозволена
употреба на системата.
Осигуряват поефективен достъп
до огромния обем
елементи на знанията,
предотвратявайки
претоварване.

Услуги, свързани
с персонализизацията

Услуги, свързани
със знанията

Услуги, свързани с
интеграцията

Услуги, свързани с
инфраструктурата

Данни и източници
на знания

Web 2.0, Enterprise 2.0
и Cloud computing
Enterprise 2.0 интегрира и
осъществява отдалечен достъп
до системите и приложенията
на фирмите.

Web 2.0 осигурява
инструменти и средства,
позволяващи по-добро
адаптиране и персонализация
на съдържанието както
от вътрешните, така и от
външни източници на знания.
Осигуряват основните
Моделът Enterprise 2.0
процеси - търсене,
SLATES (McAffee, 2006)
извличане и представяне поддържа и разширява
на елементи на знания - услугите, свързани със
с помощта на средства
знанията. Web 2.0 осигурява
за търсене, извличане,
средства и инструменти,
визуализация,
усилващи тези услуги, и
съпоставяне, навигация, осигуряващи по-добра
публикуване,
интеграция на услугите.
сътрудничество и учене.
Хранилището на знания Cloud computing, Semanподдържа мета-знанията tic web, Crowd intelligence и
на организацията,
различни Web 2.0 технологии.
описващи елементите
на знания, произлизащи
от разнообразни
източници.
Интранет
Internet 2.0 и Cloud comинфраструктура, която
puting инфраструктурата
осигурява базисна
идентифицират нови бизнес
функционалност за
модели, комбиниращи
синхронна и асинхронна различни подходи.
комуникация,
споделяне на данни
и документи, както
и управление на
електронни активи и
Web съдържание.
Вътрешни и външни
Web 2.0 и Сloud computing
източници.
преодоляват границите на
организацията и позволяват
автоматично обновяване и
достъп до най-новото и найрелевантно знание.
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3.7.3. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗНАНИЕТО
KMSs трябва да предоставят основната структура за УЗ, като осигуряват на
работещите със знание и организациите
по-добър достъп и експлоатация на
съществуващите ресурси от знание. Тези
системи са базирани на ИКТ системи,
разработени да надграждат процесите
на създаване, трансфер, и приложение
на знанието (Alavi, Leidner, 2001). Те са
сложни социо-технологични решения,
които дават възможност на потребителите
да създават активи от знание и да ги
споделят, като взаимодействат с други агенти. Основната цел на KMSs е
съществуващото знание да бъде по-добре
използвано в рамките на организацията,
като служи за основа на по-нататъшното
вземане на решения и за обучение.
Повечето от съществуващи KMSs
целят да се централизират активите
от знание (Maier, 2007), като прилага
същите основни архитектурни принципи
като тези на други интегрирани бизнес
системи на организацията. В рамките на
този контекст, KMSs често представляват
централизирано, самостоятелно информационно решение (Maier, 2002), което
цели да „извлече“ дадено „неутрално“
знание от работещите, да го верифицира,
да го трансферира и да го съхрани
по подходящ начин в базата данни
или базата знание на организацията.
Например, в резултат на свое изследване
Maier (2002) намира, че почти всички
големи организации имат интранет и/или
платформа за кооперативна работа, които
предлагат основните функционалности
на УЗ. Свързаните с УЗ ИКТ системи често
страдат от недостиг на интегрираност с
другите системи. Като резултат, KMSs се
считат за изключително сложни системи,
тъй като се явяват пресечна точка на
технологични, организационни и човешки
фактори (Maier 2002).
На процесите за УЗ влияят множество
ограничения: достъпът до знание и
защитата на знанието (кой може да
има достъп до KMSs), използването
на знанието (кое е точното знание и
кои са точните хора), споделянето на
знание (кое знание да бъде споделено),
валидирането на знание (кой е експерт)
и верифицирането на знание (кой
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поддържа и осъвременява ресурсите от
знание). Има нужда от сложни социални
взаимовръзки и йерархия на потребители,
ясно дефинирани роли на потребителите и
създателите на знание, ясно дефинирани
отговорности на експертите в областта,
регламентиран процес и предварително
дефинирани таксономии, структури и
граници. Съществуващите KMSs всъщност изискват допълнителни усилия на
работещите със знание и отнемат много
време, което често прави ресурсите от
знание остарели. Нещо повече, повечето
от сложните им функции рядко се
използват (Maier, 2002). Поради това, често
хората нямат вътрешната мотивация за
използването на такива системи.
От друга страна, Web 2.0 приложенията предлагат нови възможности
на компаниите и на техните служители,
клиенти, и доставчици да взаимодействат
и да създават ново съдържание в конкретен контекст докато се кооперират и работят съвместно. Принципите на Web 2.0
представляват предизвикателство пред
традиционните KMSs с централизирано
хранилище на знание да се променят
към по-интерактивния подход на обмен
(Lee, Lan, 2007). Мрежите са сред найценните активи на организацията. Да
знаеш някого, който знае или ще знае,
е много по-високо ценено в бизнеса в
реално време, отколкото минали факти и
данни без контекст.
3.7.3.1. Архитектури на системи
за управление на знанието
В литературата са описани голям
брой архитектури на KMSs. Двете общи
характеристики на KMSs са хранилищата
за знание и картите на знание (knowledge maps) (Wu, Wang, 2006). първите
представляват бази данни с полезни
документи в рамките на система, която
позволява функциите на намиране,
организиране, съхранение, търсене и
извличане на знание и информация.
По този начин KMSs изпълняват ролята
на хранилищa на явното знание на
организацията, като преодоляват ограниченията на времето и географските
граници и подобрява възможностите за
комбиниране и обмен на интелектулен
капитал. Вторият компонент включва
индекси, в които може да се търси, или
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каталози с експертизи, които съдържат
описания на конкретни работещи. Поради
това, че не може да се обхване и съхрани
самото вътрешно знание, най-добрият
начин то да бъде използвано, е то да бъде
картографирано в организиран модел.
Сред основните архитектурни модели за УЗ могат да се видят и двата
модела, описани в (Zack,1999). Тази
класификация съответства на двете
основни направления на изследванията
на УЗ: ориентираните към технологиите
и ориентирани към човека. Тя също така
илюстрира идеята за вътрешно и явно
знание:
• интерактивна архитектура
на
KMSs – фокусира се главно върху
обмена на вътрешно знание и имат
за цел да интегрират хората, за да
споделят знание;
• интегративни архитектури на KMSs
– целят да подпомагат управлението
на явното знание в рамките на
организацията и се фокусират върху
ефективното управление на съдържанието, индексиране, групиране по
ключова дума, и т.н.
Архитектурите на KMSs могат да се
разделят на три основни групи (Maier,
2007):
• архитектури на основата на теория - те са резултат от теоретични
проучвания и представят теоретично
раздробяване на базата от знания на
дадена организация, като извеждат
групи от функции или компоненти,
отговарящи на съответната система;
• специфични за стофтуерния производител/доставчик архитектури те целят да интегрират съществуващите ИКТ системи в рамките на дадена
организация, като намират място
на средствата за УЗ според вече
достъпната ИКТ инфраструктура.
Системата често съдържа голям брой
модули, които предлагат функции
като: търсене и извличане на съдържание от текст (text mining), средства
за семантична интеграция на метаданни върху данни и документи,
визуализиране,
администриране
на потребители и правата им, публикуване и докладване.
• Направлявани от пазара архитектури – те са базирани на практически

доказали важността си компоненти
за УЗ в информационната среда на
организацията, които се интегрират с
традиционни системи за управление
на данни и документи, както и с
комуникационни системи и други
интегрирани ИКТ решения. Тези архитектури са представени на основата на
модели на слоеве (layer models), които
варират от 4 до 7 според различни
автори, и са най-използваните в
практиката.
Някои автори изграждат концепцията на архитектурата на KMSs като
пазар на знание, което свързва и
улеснява споделянето на знание между
произвеждащите знание и търсещите
знание (Benbya, Van Alstyne, 2008).
Концепцията за Пазар на знание може да
бъде разширена, като разкрие различни
възможни приложения на KMSs, като
например като платформа за иновации,
платформа за съвместна работа, платформи за търсене на таланти, и т.н.
В раздел 3.7 по-горе се обсъждат четири основни типа инфраструктури и
стратегически подходи, които могат да
бъдат организирани около пазар на знание и платформа за иновации (Antonova,
Nikolov, 2008).
Друга класификация прави разлика
между централизирана архитектура и
разпределена архитектура. Централизирани архитектури са предимно ориентирани към технологиите, с предварително зададена структура, и се опитват да
обхванат обективно и стабилно знание
(Lehner, 2008). Организациите възприемат
предимно рамките на централизирани
архитектури, като считат че могат да
съберат и управляват своите активи и
ресурси от знание в една единствена унифицирана платформа.
Разпределените
архитектури
са
ориентирани към хората и се основават на съвместната работа от типа
„човек с човек” (peer-2-peer collaboration). Целта на такава система е да
ангажира потребителите в процедури
на натрупване и разпространение на
знание, което позволява да се използва
вътрешното и явното лично знание, като
често преплитат знанието на различни
организации в прозрачен за потребителите процес (Belsis, Gritzalis, Skourlas,
2005).
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3.7.3.2. Системи за разпределено
управление на знанията
Законът на Metcalfe’s гласи, че стойността на една мрежа е пропорционална
на квадрата на броя на свързаните в
системата потребители (Hendler, Goldbeck,
2008). Този закон характеризира много от
мрежовите ефекти на комуникационните
технологии и мрежи като интернет,
социалните мрежи и глобалната мрежа
(World Wide Web, или просто Web).
Мрежовите ефекти възникват, когато
дадено участие прави мрежата по-полезна за всички. Увеличаващото се разнообразие от връзки и неща, които биват
свързани помежду им, могат да създадат
по-ценни и полезни за всички участващи
мрежи (Davis, 2009).
Често хората имат навика да търсят знание (добри практики, документи,
и ресурси за знание) по-скоро извън,
отколкото вътре в организацията. Интернет предлага уникална комбинация от
средства и услуги на явни документи и
лични препратки, като създава уникална
информационна инфраструктура, наситена със знание. Интернет е постоянно еволюираща платформа, която дава достъп до
новопоявяващо се, контекстуализирано
явно и вътрешно знание (лично мнение
или експертна гледна точка). Постоянно
се появяват нови Web сайтове и ресурси
на знание, а други изчезват. Резултатите
от търсене в интернет не могат да бъдат
повторени. Едни от причините може да
са индексиращите услуги на търсещите
машини или наборът от търсения, индексирането на Web страници и пътя на
търсене на информация. Ето защо когато
веднъж е намерена, ценната част от
знание се сваля или се съхранява в лично
пространство в Web или на локалния
компютър като документ или като връзка
за библиографична справка. Този факт
се потвърждава от това, че повечето
препратки, които цитират източник от
интернет, съдържат и датата, на която
ресурсът е посетен за последен път.
Предимствата на подхода „човек с
човек” (peer-to-peer) и разпределените
KMSs са както следва (Benger, 2003):
• Автономност - полу-автономни организационни структури лесно могат да
създадат и споделят знание с помощта
на тези средства;
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•

•

•

директно общуване - знанието се
обменя директно без централизирани
звена, които често действат като нежелан филтър на знание;
гъвкавост
KMSs
позволяват
конфигурирането на временни, динамични мрежи от работещи със
знание;
приемане - съхраняването на място
заедно с ефикасното управление на
правата за достъп намалява препятствията пред предоставянето на
знание, които изпитват някои централизирани KMSs.

В допълнение, разпределените KMSs
значително намаляват средствата за
дизайн, приложение и поддържане на
пакети в сравнение с централизираните
KMSs. Разпределените KMSs могат да се
класифицират и според позицията им
спрямо (Maier, 2007):
• намаляване
на
препятствията,
които пречат на отделните работещи
със знание активно да участват и да
споделят ползите от KMSs, например като намали психологическата бариера
да се публикуват елементи на знание
за неизвестна целева група и се даде
на потребителя пълен контрол върху
правата за достъп до тези елементи;
• преодоляване на ограниченията
при УЗ, което почти винаги се фокусира върху вътрешното знание
на организацията, докато в същото
време много процеси, свързани със
знание преминават отвъд границите
на организацията, защото работното
пространство може да бъде лесно и
гъвкаво разширявано по посока на
работещи със знание от партньорски
организации;
• включва обекти от вида индивидуални съобщения, като например
- електронна поща и системи за бързи
съобщения (instant messaging objects);
• непрекъснато интегриране на работно пространство от споделено
знание с работното пространство и
индивидуалното знание на отделния
работещ със знание.
Известни са няколко новаторски модела на разпределени архитектури, които
комбинират средствата и концепциите
на Web 2.0, като например Organ-
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iK (Bibikas at al, 2008), Infotop (Maier,
2007), Webblog KMS (Roll, 2004), E-KMS
(Woitsh, 2003; Abdullah et al, 2005; Abdullah et al, 2008), Ikos (Papailiou, Apostolou, Panagiotou, Mentzas, 2007), и
други. При тези архитектури обаче няма
пълна интеграция на функциите за УЗ и
интернет, комбиниращи прилагането на
Enterprise 2.0 и „изчисленията в облак”
и наблягащи на нуждите на работещия
със знание. Предложената по-долу нова
рамка за разпределени KMSs цели да
достави по-добър инструментариум на
работещите със знание, за да могат да
създадат тяхно виртуално работно място,
като интегрират по-добре вътрешните и
външните ресурси на организацията.
3.7.3.3. Архитектура на разпределена
система за управление на знание
“Изчисленията в облак”
са една
от главните последици на Web 2.0 в
софтуерното развитие - разкриват нови
бизнес модели и разширяват философията
на употреба на иформационните системи.

Internet

External
cloud A

Access Services
Personalization S
Knowledge S
Integration S
Infrastructure S
Data S

Organizations
Intranet

Ползите от този модел много се дискутират
напоследък, като се акцентира на увеличените: бързина, адаптивност, гъвкавост,
спестяване на средства и оперативна
съвместимост (interoperability) (Kim, 2009).
“Изчисленията в облак” все още срещат някои препятствия в сигурността,
проблеми със защитата на лични данни
и др., които им пречат да бъдат широко
възприети от много предприятия (Li et al,
2009).
Развитието на архитектурния модел
на KMSs, който използва подхода на
“изчисления в облак”, може да бъде
следваща стъпка към по-ефективно и
ориентирано към потребителя решение
чрез разпределени KMSs. Трите перспективи на облачното изчисляване
(Фиг. 45) – софтуер като услуга,
инфраструктурата като услуга и платформата като услуга, ще позволят на
организациите да развият нови модели
на KMSs, като интегрират допълнителни
системи, работят съвместно с други
организации и улесняват обмена на
знания.

External
cloud B

Knowledge
worker X

Knowledge
worker Y

Internal
cloud A

External
cloud C
Knowledge
worker Z

SAAS
PAAS
IAAS

Internal
cloud B

Фигура 45. “Изчисления в облак” и разпределени системи за управление на знания
Възприемането на подхода на “изчисления в облак” ще улесни споделянето
на знание и интегрирането на различни
платформи и ИКТ услуги около два
основни “облака” – вътрешен и външен.
Има ясна тенденция за разширяване на
външните “облаци” в близко бъдеще, тъй
като моделът се подобрява с времето,
а и технологиите за сигурност също

се подобряват (Li et al, 2009). Друго
предимство, което “изчисленията в
облак” имат за работещите със знание е,
че им позволява да интегрират свободно
съдържание от вътрешни и външни
“облаци”, като използват Web 2.0 средства
(като например wiki, блогове и други) и да
създават техни собствени виртуални работни места. Това виртуално работно
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място може да комбинира няколко
“облака” от различни организации,
което улеснява трансфера на знание.
3.7.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Икономическите кризи обикновено
карат бизнеса да намали разходите, да
възприеме нови практики, да прилага нови
бизнес модели и да търси и идентифицира
нови ниши в пазара. Web 2.0, Enterprize 2.0 и “изчисленията в облак” не
само представят нови технологични
решения, но също и нова стратегическа
визия за развитие на бизнеса, като
представя нови алтернативни бизнес
модели, добавя ценни/стойностни
услуги и бизнес възможности (виж
и глава 4, раздел 4.3). Всички тези
концепции революционизират начина, по
който хората и организациите използват
интернет и работят със знанието.
Технологиите Web 2.0 променят културата,
технологиите и мисленето, и превръщат
потребителите в източник на динамично
и постоянно променящо се знание.
В заключение, могат да бъдат
идентифицирани някои основни приложения на Web 2.0:
• Web 2.0 е тук и ще продължи да бъде
– хората го харесват и използват в
техния личен живот;
• Web 2.0 се отнася до лични персонални
взаимодействия – организациите се
опитват да наваксат и да се състезават
на тази основа;
• Web 2.0 се отнася до кооперирането,
съвместната работа, постоянния мениджмънт/ управление и улеснява
появата на общности;
• Web 2.0 е доброволна децентрализирана мрежа от взаимодействия.
Това е причината да бъде разработена
архитектура за KMSs, която комбинира
Web 2.0 и “изчисленията в облак”. Бъдещата работа ще разшири модела на
разпределените KMSs до нова критична
маса от възли и социално коопериране.
3.8. ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ
ЗА ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕ
Този раздел е базиран на развитите
в (Gourova, Antonova, Nikolov, 2006) концепции за някои принципи за обучение,
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ориентирани към обществото на знание.
Глобалните тенденции водят към
икономика на знанието и влияят на
набора от знания и умения, който
трябва да притежава работната сила.
Конкурентоспособността
на
компаниите все по-често зависи от
възможността да развият, наемат
и
запазят
технологически
високообразована работна сила. Новата
икономика разчита на предприемачи,
технологии и иновации (Dede, 2007).
Нуждите от нови умения поставят
сериозни
предизвикателства
пред
университетите. Те трябва да следят тенденциите на пазара на работна ръка, както и уменията и компетенциите, изисквани от работодателите и да осигуряват
съвременно обучение. Това изисква
стабилно и ефективно партньорство
между индустрията и академичната
общност. Университетските среди в
България имат и други предизвикателства
– те трябва да се адаптират към новата
висококонкурентна среда и глобалния
образователен пазар (Nikolov, 2003). В
настоящия раздел се разглеждат основните принципи при създаването на курс
за УЗ.
3.8.1. ЕВРОПЕЙСКИ ФОКУС
ВЪРХУ НАБОРА ОТ НОВИ УМЕНИЯ
Както беше отбелязано, Лисабонската
стратегия отбелязва нуждата да се изградят и развият умения на гражданите на ЕС
за работа с ИКТ, както и предприемачески
умения и креативност. Уменията за
управление на интелектуалната собственост, трансфер на технологии,
управление на иновационни проекти,
управление
на
информацията
и
знанието и др. имат все по-голямо
значение за всеки гражданин в ЕС. В
много европейски страни започнаха
инициативи за образование и обучение
по предприемачество, така че „да се
възпита дух на предприемачество и
нови умения от ранна възраст” (EC,
2003b). Възприема се, че има нужда от
нещо повече от технологично обучение
или управленско обучение. Нужно е да се
осигурят инженери и разработчици на
софтуер, които са с много по-широк
набор от умения – освен задълбочено
професионално знание, те трябва да имат

Румен Николов - Глобалният кампус

умения за: работа в екип, управление на
знание и проекти, финансова оценка на
бизнеса и на инженерните решения, развиване на сложни проекти, използване
на наличния опит и т.н.. Аналитичното
мислене, творчеството, възможността
за учене и самоусъвършенстване, гъвкавостта и самочувствието – всички
тези умения са нужни, за да се подобрят
възможностите за назначаване на работа
на хора в една икономика, основана на
знание.
3.8.2. ПОДХОД ЗА ДИЗАЙН НА НОВА
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
За стимулиране на разработки на
нови програми за обучение, ориентирани
към съвременните изисквания, особенно
полезна е програмата Леонардо да Винчи
на ЕС. В рамките на проекта по Леонардо
да Винчи TRAINMOR KNOWMORE консорциум от шест европейски страни
(Австрия, България, Германия Ирландия,
Кипър, Румъния) си поставят за цел да
разработят рамка за интегрирано обучение
(материали и методологии) за УЗ на организацията (TrainMor, 2008). Направен
бе задълбочен анализ на нуждите от
обучение, базиран на анкета и последван
от индивидуални интервюта с малки и
средни предприятия в отделните страни.
На основата на установените конкретни
нужди и профил както на целевите групи,
така и на потенциалните потребители,
бяха дефинирани характеристиките на
съдържанието и методологията, която да
бъде следвана във фазата на обучение.
Интересно е да се отбележи, че резултатът
от анализа на нуждите от обучение ясно
идентифицира два възможни пътя
за обучение – единият за мениджъри
и другият – за работещи със знание.
Мениджърите се интересуват най-вече
от умения да идентифицират, оценят и
„одитират” съществуващото знание в
организацията, както и да разберат подобре как да придобият и съхраняват знание в организацията. Другите интересни
теми за мениджърите включват: оценка
на знание, създаване на знание, УЗ в
стратегията на организацията и разпределяне и използване на знание.
Важно е също как да се избягва загубата
на знание, мотивацията на персонала
за споделяне на знание и др. От друга

стран, работещите със знание от Австрия,
Румъния и Кипър на първо място се
интересуват от това да научат повече за
средства за одитиране на знанието
на организацията, в Ирландия – от УЗ
в стартегията на организацията, а в
България – от използване на знанието и
избягване загубите на знание. Работещите
със знание също се интересуват от:
въведение в УЗ, УЗ и стратегии на
организацията, мениджмънт на промяната и теоретичните подходи на
управление, които директно се отразяват на оперативната работа в организациите.
Направеният
анализ,
както
и
разработените учебни материали, дадоха
възможност да се разработи курс за УЗ в
СУ. Те допринесоха и за проектирането и
създаването на магистърската программа
„Технологично
предприемачество
и
инновации в ИКТ”, разработена в сътрудничество с Университета в Бъркли,
САЩ и Intel.
3.9. АДАПТИВНА СИСТЕМА
ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Адаптивните системи за електронно
обучение са гореща тема в образователните изследвания. Системите
за обучение „се опитват да бъдат поадаптивни чрез създаване на модел на
цели, предпочитания и знания на всеки
отделен студент и да използват този
модел по време на взаимодействието
със студента, така че да се адаптират
към нуждите на този студент. Те също
се опитват да бъдат по-интелигенти
чрез
вграждане и изпълняване на
дейности,
които
традиционно
се
извършват от учител-човек – такива
като наставляване на студентите
или диагностициране на неправилна
концептуализация” (Brusilovsky, Peylo,
2003). Има няколко вида адаптиране
на една електронна система към учещия: адаптиране на съдържание, персонализиране на интерфейса и др.
Представеният в този раздел подход е
базиран на знание и дефинира модел за
адаптация на оценяването на учещия
и на съдържанието на системата за
обучение. Моделът се основава на
Теорията за адаптивни тестове (Computer Adaptive Test Theory – CAT) (Wainer,
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2000) и организацията на областите за
учене. Учебните обекти и онтологията на
тестовите единици играят основна роля
за структуриране на учебните ресурси.
Поддържат се гъвкави адаптивни стратегии за оценяване и навигация през
съдържанието, знанието на учещия се
оценява от САТ и след това системата
връща учещия на подходящото учебно
съдържание, което отговаря на показаното
знание. Съчетаването на банката тестови
единици на САТ и набора от учебни
обекти се базира на интелигентни агенти.
Поддържа се адаптивна обратна връзка
със студентите в зависимост от оценката
на учещия.
Традиционният процес на обучение
има няколко важни фази: доставяне на
съдържание, оценка на постигнато от
студента и коментар (обратна връзка) на
основата на оценката. Архитектурата на
система за електронно обучение прави
опит да следва тези стъпки. Системите
за адаптивно електронно обучение
се опитват да настроят процеса на
обучение и характеристиките на
системата към учещия, а именно да
предложат различни възможности на учещия, например, избиране на равнище
на трудност на съдържанието, учене със
собствено темпо и по избран от учещия
начин, персонализиране на интерфейса
на учещия, получаване на адекватна
обратна връзка/коментар, и т.н.
3.9.1. АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА
ЗА АДАПТИВНО ОБУЧЕНИЕ
Системите за адаптивно електронно
обучение обикновено съдържат следните
модули (Butz, Hua, Maguire, 2004): интерфейс на учещия, модел на учещия,
педагогически модул и експертен
модул. Графичното представяне на
системата за електронно обучение е
показано на Фиг. 46.
Pedagogical
Module

Learner
Interface

Assessment
Module

Learner
Model

Expert
Module

Фигура 46. Архитектура на адаптивна
система за обучение
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Модулите имат следните функции:
• Интерфейс на учещия – за осъществяване
на
взаимодействията
компютър-потребител;
• Модел на учещия – списък от факти,
които описват историята/хронологията на взаимодействията на потребителя и неговото представяне на
всеки етап;
• Педагогически модул – предствлява
навигация за потребителя през обучителния процес: планиране, учебен
план, система за диалог;
• Експертен модул – базата от знание
в областта предоставя структурирано
описание на предмета, представено
като учебни обекти, концепции и
връзки между тях, описани с онтология на областта. В тази система
експертният модул може да бъде
човек (учител/тютор) или система за
е-обучение;
• Оценяващ модул - базата от знание
в областта предоставя структурирано
описание както в експерния модул. В
този модел се използват компютърни
адаптивни тестове. Мета данните
за всяка тестова единица могат да
се разделят на два вида (Boytcheva, Kovatcheva, 2005): описателни и
психометрични.
3.9.2. ВИДОВЕ ЗНАНИЕ
Частите от усвояваното знание (Фиг.
47) могат да бъдат категоризирани като се
използва дидактическа онтология, както
е дефинирана в (Ibraheem, Shaalan, Riad,
Darwish, 2003):
• Ориентационно знание - помага
на учещия да намери пътя си през
различните теми, без да може да
действа по конкретен начин спрямо
темата („знам какво”);
• Дейностно знание - помага на
учещия да възприема свързани с
темата методи, техники или стратегии
(„умения”, „знам как”);
• Обясняващо знание - предоставя на
учещия аргументи, които обясняват
защо нещо е такова каквото е („знам
защо”);
• Референтно знание - учи учещия къде
да намери допълнителна информация
по конкретна тема („знам къде”).
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Фигура 47. Онтология на видовете знания
3.9.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕСТОВИТЕ
ЕДИНИЦИ

за доставяне на адекватен коментар/обратна връзка (Kovacheva, Nikolov, 2009).

Адаптивните тестове, основани на
теорията за отговори на въпроси (IRT), могат да адаптират оценяването на учещите
като предоставят тестове, подходящи
за равнището на знание. Възможно е
да се направи по-точно оценяване с помалко въпроси. Тестът се дава въпрос по
въпрос, като правилността на отговора
на един въпрос определя избора на
следващия. Следващият въпрос се избира, като се приложат уравненията на IRT,
които предоставят адаптацията към знанието на учещия. Комбинацията между
използването на компютрите и IRT е
изследователска област, позната като
адаптивно компютърно тестване (computer adaptive testing - CAT) (Altenhofen,
Schaper, 2002; Wainer, 2000).
По отношение на адаптацията на
учещите, целта е да се разработи средство
за генериране на адаптивно оценяване,
като се използва IRT с три параметъра –
трудност, дискриминативност и псевдоотгатване. Изполването на един или два
параметъра не поддържа вероятността
за отгатване докато четири параметъра
не водят до подобряване на равнището
на адаптация (Wainer, 2000). Равнището
на способности на учещия се изчислява
по време на теста и след това се използва

3.9.4. БАНКА ОТ УЧЕБНИ ОБЕКТИ И
БАНКА ОТ ТЕСТОВИ ЕДИНИЦИ
Общите мета данни за учебните
обекти и тестовите единици са връзките
между банката от учебни обекти и
банката от тестовите единици (виж Фиг.
48). Оценяващата задача се описва в мета
данните на учебния обект. Обратната
зависимост е сложна, защото един учебен
обект може да бъде използван в повече
от една тема и тогава въпрос, свързан с
него, не води до конкретна тема.
Intelligent agents

Item Bank

LO pool

Metadata

Фигура 48. Връзка между банката от
учебни обекти и банката от тестови
единици
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Главната характеристика на оценяващия модул е да проследява всеки
тест и да запзава резултата във връзка
с модела на учещия. И двете трябва да
идентифицират постижението на учещия
по теми и след това да направят няколко
подмножества, включващи тестовите
единици с ниски резултати. Най-добрият
начин да се поддържа този процес е да
се използват интелигентни агенти (Baker, 2001). Процедурата идентифицира
точните теми, по които учещият има
проблеми.
Следващата стъпка е да се стигне
до подходящото съдържание. След
идентифициране на проблематичните
теми, системата връща учещия на тях
и доставя материал, който съответства
на показаното от студента равнище на
способности.
3.9.5. ИЗВОДИ
Областта на системите за адаптивно
електронно обучение разкрива възможности не само за изследователя в областта
на образованието, но и за софтуерните
специалисти. Персонализацията на системите позволява учещите да се чувстват
по-удобно по време на образователния
процес, особено при изцяло дистанционно
обучение. За момента обаче изцяло адаптивни системи не се предлагат на пазара.
Адаптивното тестване за оценяване
на учещия и съчетаването на банка
от учебни обекти и банка от тестови
единици са една стъпка в посока на
„процеса на хуманизиране” на системите
за електронно обучение.
3.10. СИСТЕМА ЗА АКРЕДИТИРАНЕ
ЗА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Този раздел се отнася до въпросите
на неформалното обучение в професионалното образования и ролята на ИКТ
за предоставяне на подходящ модел за
акредитация на такова образование.
Представените изводи се основават на
работата, описана в раздел 3.10, както и
на резултатите от проекта по Леонардо да
Винчи LeoSPAN (Kovacheva, Nikolov, 2009;
Kovacheva, Nikolov, 2008). Основното
ударение се слага на създаването на
модел и прототип на система за
адаптивно електронно обучение, която
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осигурява предварително зададени
крайни резултати за учещите. Едно
от преимуществата на системите за
електронно обучние е гъвкавостта им за
хора, които подобряват или повишават
своето знание.
3.10.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Както вече отбелязахме, университетите вече не са единственият и найпривлекателен източник на информация
и знание. Бързият достъп до неограничени
информационни ресурси е факт благодарение на модерните технологии
и студентите могат да четат, пишат и
общуват с дигитални материали – текст,
графики,
неподвижни
и
движещи
се
изображения,
анимация,
звук
(Nikolov,1997). Начинът, по който хората
учат, също се промени. Съществуването
на неформално обучение, което не се
предлага от образователни институции,
все повече се признава от обществото.
Този вид обучение по принцип не води
до официално сертфициране. Разработването на аналитичен модел,
който отразява връзките между неформалното учене и отчитането и
сертифицирането на неформално компетенции е една от главните цели на
проекта по Леонардо да Винчи LeoSPAN.
Той цели да развие многопластов модел,
базиран на транснационален опит.
Привлекателността на неформалното
професионално обучение се определя от
възможността за кратко време учещите
да се сдобият с подходящ документ
(сертификат), необходим за получаването
на работа (в страната или извън
нея), както и за да започнат собствен
бизнес. Проучването беше проведено
в участващите страни по проекта и се
анализира неформалното професионално
обучение за хора с ниско равнище на
умения. В допълнение бяха разработени
адаптивен модел и прототип на
система за самооценка, основани на
стандартите за електронно обучение.
3.10.2. ПРОЕКТЪТ LEOSPAN
Професионалното обучение е значим
социален феномен. За България то се
оказва важен фактор за повишаване
на
конкурентоспособността
на
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националната икономика в контекста на
присъединяването към ЕС. Неформалното
професионално образование е пример
на добър социален модел за лично
развитие на гражданите. През 2006г.
Министерството на труда и социалната
политика стартира програми с общ
бюджет от 11,5 млн. лева за образователни
курсове, професионално обучение и
квалификация. В резултат, повече от 40
хил. хора с ниски умения (предимно от
ромски произход) получиха възможността
да преодолеят неблагоприятните условия,
в които са били поставени от много
години.
Методологията на това изследване се
основава на интервюта с представители
на главните участници в процеса на
професионално обучение. Целевите групи
се състоят от: нискоквалифицирани
работници и безработни, които са
преминали даден курс по професионално
обучение;
работодатели;
мениджъри
на центрове за професионална квалификация и обучители; експерти, които
отговарят за професионалнтоо обучение и политика. Целите на проекта
предопределиха да бъде насочен към
хора с ниска квалификация, тъй като
обикнбовено те са били потиснати от
продължителна безработица или имат
сериозни затруднения да си намерят
подходяща
работа.
Паралелно
с
интервютата беше направен анализ на
наличното съдържание по съвременните
документации за професионално обучение. Например, бяха анализирани
в детайли документите, свързани с
националната квалификационна рамка
на професиите.
Това изследване цели да събере
информация за статуса на неформалното
професионално образование в България.
То няма репрезентативна стойност,
поради малкия брой проведени интервюта. Изследването се фокусира върху
придобиването на общ поглед върху
професионалното
образование
за
избраните целеви групи. Резултатите
от изследването са използвани като
специфични индикатори за сравнение
със съответните резултати, получени
при другите партньори от проекта.
Идентифицираните слабости могат да
се използват за формулиране на мерки за подобрение на системата на

професионално образование в България,
особено като се има предвид скорошното
приемане на страната в ЕС.
Основни задачи на изследването са:
• Да разработи и приеме концепция за
провеждане на интервюта с основните участници в професионалното
образование;
• Да се дефинират критериите за
подбор и целевите групи за провеждане на интервюта;
• Да се организира и проведе 15
интервюта с подбрани участници от
целевите групи;
• Да обобщи и анализира информацията,
събрана чрез интервюта и подбрани
документи.
Изследователската методология
на проекта се основава на сравнителни
многопланови частни случаи. Предизвикателството пред проекта е да проведе
такова изследване, че моделът на акредитация и поддържащи системи да стане
видим, а критериите за качество, да са
„образователно правилни”.
Някои от принципите на дизайн на
изследването са:
• Анализ и сравнение на библиографски
материал на всяка страна, направен
на две равнища: макро равнище
(управление)
и
микро
равнище
(практикуващ);
• Връзката между макро и микро
равнище се установява чрез обвъзване
на сравнителните критерии на двете
равнища. Например, какви са целите
на институцията (макро равнище)
и как те са реализирани (микро
равнище);
• Взаимовръзката между сравнителните
критерии на двете равнища се очаква
да бъде прозрачна;
• Определянето на изследователските
обекти (институции) и целеви групи
(практикуващи) могат да следват
национални и/или регионални модели,
като малките и средните предприятия
и нискоквалифицираните работници
трябва да са основният адресат;
• Проведеното изследване се състои от
четири стъпки: събиране на данни,
анализ, сравнение и критическо
осмисляне.
Използвани са два метода на
описание:
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Описание на базата на критерии,
като акредитацията, системите за сертифициране и поддръжка са описани
според сравнителните критерии, които
се отнасят до макро равнището;
Емпирично
описание:
поддържащите системи са описании посредством структурирани интервюта на
микро равнище.
3.10.3. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Направеният анализ показва, че
България има относително добре развита
и функционираща система за неформално
професионално образование. Бяха разработени някои по-подробни анализи и
доклади за различните целеви групи.
Основните изводи са:
• нискоквалифицирани
хора/
работници – основната причина
да
посещават
квалификационни
курсове е възможността да намерят подходяща работа.
Според
това те определят и целта си - да
получат сертификат/удостоверение
за
придобитата
професионална
квалификация;
• работодатели: неформалното професионално образование се определя
като необходимост за дейността
на компанията и за увеличаване
на капацитета на нейните човешки ресурси.
В същото време,
неформалното професионално образование не се определя като основен
приоритет
за
момента,
според
интервюираните работодатели;
• ръководители на центрове за
професионална квалификация и
обучители на нискоквалифицирани
хора: двата участващи центъра
са юридически лица, лицензирани
от
Националната
агенция
за
професионално образование и обучение. Центровете са самоиздържащи
се организации;
• експерти, отговорни за политиката на професионалното образование:
изследването
показа,
че
неформалното
професионално
образование е включено в сферата
на влияние на съответните държавни
документи. Тези документи предлагат
доказателства,
че
съществува
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практика на сертифициране
неформалното образование.

на

Бяха установени, обаче, и конкретни
проблеми, като например - липса
на механизми за приравняване на
придобитото общо знание и умения
към подходяща степен на обучение от
основното или средното образование.
Беше проведен по-задълбочен анализ на
случая с центровете за професионална
квалификация. Той показа, че като цяло
обучението не съответства (като вид
и брой) на свободните работни места.
Основната причина за това е липсата
на механизми за връзка с малките и
средни предприятия. Днес малките и
средни предприятия представляват 98%
от предприемачеството в страната и
почти половината работещи са наети в
тях. В същото време малките и средните
предприятия нямат представителство в
браншовите организации и практически
не участват в процесите на професионално
образование и обучение. Ключов фактор за подобряване на равнището на
неформалното образование в България
е модернизирането му в няколко
направления:
• инициирането/въвеждането
на
система за проучване на нуждите
на работодателите за професионално
обучение на техния персонал;
• подобряване и по-нататъшно развитие на стандарти за равнища на
професионална квалификация, включително възможности за валидиране
и сертифициране на неформалното
професионално обучение;
• модернизация на оборудването
за обучение, която да позволява
предвиденото бъдещо обучение да
става с използване на съвременните
технологии;
• съветване и консултиране на нискоквалифицираните хора, което да се
организира от бюрата по труда, когато
се избира дадено професионално
обучение.
Направените изводи потвърждават
нуждата от професионално образование
и обучение. Вложените в обучение и
квалификация средства се считат за
инвестиция в човешки ресурс, както
и обратното – всяко инвестиране в
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човешки капитал задължително включва
отделянето на средства за обучение
и квалификация. Инвестирането в
дейности за интегриране на ИКТ в
образованието и обучението се счита
за ключово за повишаване качеството
на образованието. Такива инвестиции,
обаче, трябва да се предоставят на
образователни проекти, основани на
солидно знание както за теориите на
учене, така и за технологиите.
3.10.4. СИСТЕМА ЗА АДАПТИВНО
ОБУЧЕНИЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
Като се имат предвид характеристиките на неформалното обучение,
както и изискванията на предизвиканата
от ИКТ образователна реформа, беше
разработен прототип на Система за

адаптивно електронно обучение (Adaptive e-Learning System - AeLS). Една от
главните характеристики на AeLS е да
поддържа процеса на акредитиране
на професионалното обучение. Една от
най-важните функции на системата
е персонализираното подпомагане
на учещите, тъй като ученето става в
отворена и динамична учебна среда.
Беше разработен модел на AeLS,
който да осигурява постигането на
предварително зададени цели. В случая
на професионалното образование, системата трябва да поддържа адаптивно
оценяване, т.е. да адаптира тестовете към
възможностите (знание и постижения)
на учещите. Моделът AeLS (виж Фиг.
49) включва описаните по-долу основни
модули и връзки между тях (Salgueiro,
et.al, 2005; Boytcheva, Kovatcheva, 2005).

Administration
Module

Domain
Module

Expert Module

Learner Module

Assessment
Module

Feedback
Module

LearnerInterface
Interface
Learner
Фигура 49. Модел на Система за адаптивно учене
AeLS съдържа два допълнителни модула в сравнение със системата, описана
в раздел 3.10:
• административен модул – поддържа административната част от обучението;
• модул
за
коментари/обратна
връзка – генерира и предоставя подходящ коментар/обратна връзка на
учещия.
Основната цел на оценяващия модул
е да се проследи и запази всеки тест във

взаимодействие с модела на учещия. За
да се идентифицират постиженията на
учещия в определените теми трябва да
бъдат направени няколко сечения, като
се включват тестови единици за по-слаби
постижения на студентите.
Прототипният модел е разработен
като продължение/разширение на системата за управление на обучението ARCADE (Bontchev, Iliev, 2003). В системата
бяха интегрирани оценяващ модул и
банка от тестови единици (виж Фиг. 50).
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Фигура 50. Екрани от системата AeLS
Основните трудности при разработването на AeLS бяха свързани с попълването на банката от тестови единици.
Всяка тестова единица трябва да бъде
конструирана, валидирана и след това публикувана, като се използват подходящите метаданни. Този процес е много
сложен и изисква много време и усилия
от страна на участниците.
3.10.5. ИЗВОДИ
Базираното на ИКТ обучение има
тенденцията да бъде свързано предимно
с дизайна и използването на виртуални
среди за обучение (virtual learning environments). Много важна роля за
ефективното използване на тези среди
играят дизайнерите на курсове (instructional designers), които трябва да
предоставят някои подходящи теории на
ученето когато дефинират дейности за
обучение. Основното предимство на AeLS
е гъвкавостта, която прави възможно
адаптирането на обучението към нуждите
на учещия и предпочитаните от него
начини за учене. Тези характеристики са
много важни за неформалното образование
и професионалното обучение.
3.11. СРЕДА ЗА АДАПТИВНО
ОБУЧЕНИЕ DIOGENE
Този раздел се основава на изследванията и разработките, направени в
рамките на проект по Пета рамкова
програма “Diogene: a Training Web Broker for
ICT Professionals” (Diogene, 2001; Nikolov,
Stefanov, Vladinova, 2003). Основната цел
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на проекта е да създаде, приложи и оцени
среда за предлагане в Web на сложно
и адаптивно обучение, насочено към
професионалисти от областта на ИКТ, като
средство за справяне с недостига на ИКТ
специалисти в Европа. Основната задача
на проекта е да покрие целия цикъл на
професионално обучение в областта
на ИКТ в рамките и извън рамките на
предприятието. Системата е достъпна
през Web и приема формата на портал
за обучение. Тя използва най-новото в
технологиите - метаданни и онтологии за
работа със знание, моделиране на учещия
(fuzzy learner modeling), интелигентно
извличане на информация (intelligent
information retrieval), разпределени Web
услуги (distributed Web services) и може
да:
• даде на свободно практикуващите
тютори възможността да се абонират
в системата и да опишат (по формален
начин) техните професионални способности;
• индивидуализира учещи с подобни
нужди и/или подобен профил (в
рамките на дадена организация
и извън нея) и да им предостави
среда за съвместна работа която
да поддържа социалните взаимодействия, подпомагане и обмен на
информация;
• приложи модел на учещ и да получи
за всеки учещ кратка електронна
биография, която да се публикува
съобразно изискванията за запазване
на личните данни. Предвижда се
да се разработи мощна система за
търсене в тази база данни, което да

Румен Николов - Глобалният кампус

•

позволява на трети страни да намерят
квалифициран професионалист;
приложи приети стратегии на учене,
базирани на индивидуалните нужди
и стилове на учене и предостави
възможност за автоматично подобряване на тези стратегии, като
прилага информацията за оценка
на знанието преди и след сесиите за
обучение.

Проектът цели да организира
качествено съдържание, което да
покрива множество от свързани с ИКТ
теми, и да го направи достъпно чрез
главната система като използва:
• методология за представяне на
знание, която позволява описание
на учебните обекти така, че да може
да бъде четено от машина. Тази
методология използва метаданни
за описанието на учебните обекти
и онтологии за организирането на
концепциите, обяснени в учебните
обекти;
• онтология, покриваща областта на
ИКТ във всички дейности на курса и
процеса на оценяване на знанието;
• регистрирани създатели на съдържание и организира и предоставя
курсове, които покриват подмножество от теми от ИКТ.
• подсистема за извличане на информация, която да извлича от Web
свободно съдържание (freeware) и да
го предоставя като учебни обекти,
като използва технологиите на Семантичната мрежа.
Проектът се фокусира върху следните
ключови теми:
• модели на учещия - предоставя
на учещите система, която да им
предложи оптимални учебни цели,
да определя профила във всеки един
момент, както и реално придобитото
знание, да асемблира динамични
курсове, базирани на индивидуалните
нужди и стилове на учене, да
включва свободно практикуващи
тютори, които могат да предоставят
напътствия и мотивация;
• общности за учене от индивидуални
учещи с подобни нужди и/или
профили (в рамките и извън рамките
на организацията) и да им предоставя

•

кооперативна
среда,
която
да
поддържа социални взаимодействия,
подпомагане, обмен на информация
и взаимодействие учещ/тютор;
персонален интелектуален капитал
чрез прилагане на появяващ се
стандарт под формата на електронно
CV, което да се публикува и използва
от трети страни, които се интересуват
от наемането на сертифициран персонал.
3.11.1. АРХИТЕКТУРА НА DIOGENE

Архитектурата на Diogene (Фиг.
51) се състои основно от две сървърни
топологии:
• Сървъри, които позволяват на
потребителите достъп до платформата на Diogene през Web, като
предоставят управление и доставяне
на курсове, управление и търсене
на съдържание, съвместна работа,
поддържане на биографии и разпределение на работата със свободно
практикуващите тютори;
• Сървър, предоставящ съдържание,
който предоставя достъп до съдържание от разстояние, търси съдържание в местната база, дава
достъп до нея на основата на права
на достъп и извършва електронни
търговски транзакции между потребителите и доставчиците чрез заплащане за права на достъп.
Най-иновативните характеристики
на Diogene са (Capuano et al, 2005):
• Метаданни и онтологии за УЗ.
Всички учебни материали са организирани в учебни обекти, индексирани
чрез метаданни (съвместими с IMS)
така, че да позволят системата да
знае за какво се отнася всеки един
от тях и как може да бъде използван
по време на обучението;
• Отвореност
на
семантичната
мрежа. Нова характеристика на
системата за електронно обучение е
нейната отвореност към парадигмата
на Семантичната мрежа. Ключовата
идея зад проекта е да се работи не
само със собствен учебен материал,
но и да се използва възможността,
предоставена от новото поколение
Web за намирането на полезен учебен
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Фигура 51. Архитектура на Diogene
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материал, който да е за свободно
ползване;
Web услуги за работа с учебни
обекти. Висококачествените учебни материали се предоствят от доставчици на съдържание, които ги
поддържат на собствени сървъри.
Това означава, че тези материали
не се въвеждат на основния сайт на
системата за електронно обучение,
като по този начин се избягва
проблеми, свързани с права на
собственост, като в същото време дава
на доставчиците възможност локално
да управляват съдържанието;
Интелигентна последователност
от курсове. Един курс се състои
от набор от учебни цели, съставен
от потребителя (ключови понятия/
концепции, които учещия трябва
да научи) и чрез пътя за обучение
(последователност от учебни обекти,
която трябва да бъде използвана,
за да предостави на конкретния
учещ необходимото знание свързано
с целите). Различните учещи могат
да имат нужда от различни пътища
на учене за постигането на същите
цели в зависимост от техния модел
(на
учещия).
Системата
предлага процедура за автоматично
генериране на учебен план: учещият
може да избере какво да научи (цели)
и да остави системата да организира
персонализиран път към поставените
цели. Такъв път може да се променя
динамично по време на ученето, като
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се адаптира към нуждите на учещия
във връзка с извършените от него
дейности;
Търсеща машина за биографии.
Информацията за моделите на
учещите може да се експортира в
стандартен формат така, че да направи
възможно създаването на стандартна
биография на учещия, която да може
да бъде публикувана при спазване на
изискванията за лична информация.
Такава биография включва информация за: идентификация на биографични данни, квалификации,
дейности, свързани с обучението,
компетенции, езикови способности и
предпочитания;
Подпомагане на тюторите на
свободна практика. Не само учебното съдържание се индексира
чрез метаданни, но и други учебни
ресурси, например – тюторите се
дефинират и описват по същия начин.
Те имат възможност да се абонират в
системата и да описват (по формален
начин) своите професионални способности.

Проектът Diogene реализира Web услуги на базата на виртуална организация
за електронно обучение (Capuano et
al, 2005), която предлага следните услуги
(виж същo Фиг. 52):
• Издателства. Те съхраняват учебното
съдържание и предлагат достъп от
разстояние, търсене и извличане от
местното хранилище чрез заявки,
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•

•

•

•

•

базирани на метаданни;
Web агенции за извличане на съдържание. Те могат да извлекат
учебно съдържание директно от
Web.
Агенции за тютори. Те действат
като вход за тютори на свободна
практика, управляват архива на
тюторите (съдържащи и модели на
тютори) и предлагат услугата търсене
в този архив;
Брокерски агенции. Те изследват,
подготвят и предлагат предложения
за обучение на учещи по заявка,
като се основават на стандартна
информация
(модел
на
учене,
стратегии на учене, цена, цели на
обучение);
Агенции за обучение. Те предлагат
основната среда за обучение и преподавателски дейности и отговарят
за доставянето на курса;
Агенции за знание. Поддържат
и
управляват
структурите
на

•

•

•

знание (специализирани речници и
онтологии) за цялата система Diogene;
Кафене. Те поддържат социалните
взаимодействия, напътствия и обмен
на информация, като предоставят
набор от средства за съвместна
работа;
Агенции за умения. Те предоставят
на възможности за търсене в базата
данни с модели на учещи, така че
да позволят трети страни, които
се интересуват от наемането на
сертифициран персонал да намерят
квалифициран професионалист;
Банка. Това е отделна организация,
която която осъществява и въвежда
информацията за транзакциите,
които се осъществяват вътре във
виртуалната организация Diogene
и взаимодейства със система за
електронна търговия, за да осъществи
транзакции по реални плащания.
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Office
Skill
Agency
Training
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Agency
Brokerage
Office
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Фигура 52. Взаимодействия в организациите в Diogene
3.11.2. ОЦЕНЯВАНЕ НА КУРСОВЕТЕ
В DIOGENE
Платформата за електронно обучение
Diogene включва осем курса на четири
езика (английски, испански, френски
и български), които са адаптирани от
съществуващи
традиционни
курсове:
“Обектно
ориентиран
анализ
и дизайн, базиран на UML”, “XML”,
“Моделиране
на
бизнес
процеси”,
“Изграждане на системи базирани на
COTS”, “Подобряване на представяне
на фирмата чрез балансирана ИТ
карта
на
успеваемостта“,
“Информационна сигурност за малки и
средни предприятия“, “Динамични Web

страници“ и „Цифрови изображения“ (Vergara, Capuano, 2003; Capuano et al, 2005).
Създателите на съдържанието използваха
KMSs, за да направят интерактивни
упражнения, като използват системата за
тестване на учещите върху всеки учебен
обект. Беше разработена и използвана от
системата за представяне на областта от
знание цялостна онтология на темите от
ИКТ (използва се ACM taxonomy) (Stefanov,
Todorova, 03). Пилотното внедряване
и оценяване на системата се проведе
през април и октомври 2004 (Capuano
et al, 2005). Фиг. 53 показва някои от
критериите за оценяване, спрямо които
беше оценена системата.
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Фигура 53. Критерии за добавена стойност на Diogene
Резултатите показват, че 63 % от
оценителите оценяват Diogene като
много иновативна, 94 % - като много
полезна, и 91% - мислят, платформата
предлага лесни за използване и с добро
качество услуги. Проектът беше оценен
от 170 потребителя (учещи и тютори), а
резултатите са изключително позитивни.
3.12. ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Както беше отбелязано по-горе, глобалните тенденции, свързани със знанието,
влияят на структурата на работната
сила и на знанията и на уменията,
които се изискват за успех. Индивидите
и организациите са поставени под все
по-нарастващ натиск да учат (през
целия живот) и да се адаптират към
променящите се изисквания и условия:
икономически, технологични и културни.
Формалната образователна система обаче,
и особено висшето образование, все още
не е готова да посрещне изискванията
на постоянно променящата се среда.
Тече процес на образователна реформа,
катализирана от ИКТ, която се опитва
да свърже формалното образование с
неформалното образование с ученето
през целия живот и корпоративното
обучение.
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3.12.1. ПРОЕКТЪТ TENCOMPETENCE
Проектът TENCompetence (http://
www.tencompetence.org/) е финансиран от
Шеста рамкова програма на ЕК. Той цели
да поддържа изграждането на мостове
между по-горе споменатите форми на
обучение и включва 15 европейски
партньора, включително СУ. Главната цел
на проекта е да разработи техническа
и организационна инфраструктура с
отворен код и базирана на стандарти,
за да поддържа ученето през целия
живот в Европа за нуждите на индивиди,
групи и организации. Основната нужда,
която адресира TENCompetence, е да се
предостави безпристрастен и адаптиран
за учене през целия живот достъп до
средства, които поддържат създаването,
съхранението, използването на формално и неформално знание и учебни ресурси (Koper, Specht, 2008). Свободно
достъпната софтуерна инфраструктура
ще предостави на всички потребители
лесен достъп до услуги, които правят
възможно развиване на компетенции
в различни професионални области и
области на знание през целия живот.
TENCompetence предоставя набор от
софтуерни средства и услуги за ефективно
и ефикасно подпомагане на потребители,
които създават, съхраняват, използват
и обменят ресурси от знание, учебни
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дейности, учебни обекти, програми за
развиване на компетенции и мрежи
за развитие на компетенции през
целия живот. Основните комоненти на
системата са мрежи от учене, програми
за развиване на компетенции, учебни
обекти и ресурси на знание. Найважните цели на проекта са:
• да изследва и развива иновативни
методи и технологии за създаване,
съхраняване, използване и обмен
на ресурси от знание, свързани с
развиването на компетенции през
целия живот;
• да изследва и развива иновативни,
базирани на стандарти, методи и
средства за създаване, съхраняване,
използване и обмен на формални
и информани учебни дейности
и учебни обекти. Това включва
средства за оценяване на учебния
процес и резултатите от ученето;
• да изследва и развива иновативни
методи и технологии за създаването,
съхраняването,
използването
и
обмена на формални и неформални
програми за развиване на компетенции (включително оценяване
на предварителни равнища на
комптентност, поддържане на навигация и споделяне на успешни
формални и неформални учебни
маршрути);
• да изследва и развива иновативни
методи и технологии за създаване,
съхраняване, използване и обмен на
мрежи от програми за развитие на
компетенции от различни изотчници
от цяла Европа, които поддържат
развиването на компетенции за учене
през целия живот.
В много случаи е-обучение се счита,
че е базирано на съдържанието и повечето
организации обръщат внимание на управлението, създаването, споделянето и
използването на съдържание в стандартна
форма – учебни обекти. Вместо това, TENCompetence се фокусира върху учебни
дейности и единици чрез стандарта
Learning Design (LD) на IMS (Koper, Tattersall, 2005). Този стандарт отваря път за
стандартизирано описание и споделяне
на учебния процес и има фокус върху
педагогическите и социалните аспекти
в обучението. Както вече отбелязахме,

социалните аспекти на ученето чрез
общности от практикуващи, социален
обмен на учебни ресурси или аспекти
на неформалното учене, придобиват
все по-голяма важност през последните
години. За да се постигне по-добро развитие
на компетенции през целия живот, има
нужда от по-ефективна интеграция
на ученето с УЗ в образователните
институции, квалификационни отдели,
организации за поддържане и управление
на човешките ресурси, правителства,
библиотеки, изследователски институции
и др.
Koper и Specht твърдят: „ученето
вече не се възприема просто като
бизнес процес, който може да бъде
администриран и управляван в ERP
системи, но като индивидуален процес,
който, за да може да се реализира,
има нужда от ресурси, структури
на процеса, програми за развитие на
компетенции,
подходяща
социална
среда и активни хора” (Koper, Specht,
2008). Учебният обект е най-малката
единица, която предоставя обучение за
учещите и задоволява една или повече
взаимосвързани цели на обучението.
Тя е семантично и прагматично цяло,
което предоставя обучение за учещите.
Същината на IMS LD спецификацията
е модел, който може да опише много
различни подходи към ученето на
основата на бихейвиоризма, когнитивния
и социалния контруктивизъм (IMS LD,
2003). Концептуалният модел е извлечен
от метафората на театъра, като описва
„пиеса от инструкции”, в която учещите
са направлявани да работят в екипи,
за да постигнат образователните цели.
Моделът предлага формална XML схема
за описание на активни учебни сценарии,
който може да се чете и интерпретира от
машина. Той може да бъде разигран в
рамка, съвместима с IMS LD, съхраняван
в хранилища, извличан, модифициран
и използван отново. Подходът разделя
учебните обекти, учебните цели и услуги
от метода на обучение. Вв учебния процес
всеки човек получава роля - типично
това е ролята на учещ или персонал. В
тази роля той работи за постигането на
конкретни учебни цели, като изпълнява
повече или по-малко структурирани
учебни и/или поддържащи дейности
в рамките на среда, която се състои
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от учебни обекти и услуги, които се
използват по време на изпълнение на
дейностите. Учебните и поддържащите
дейности са основни обекти в дизайна за
обучение. Те предоставят направлявано
ангажиране на учещите за постигане на
учебните цели.
Програма
за
развиване
на
компетенции (Competence development
program - CDP) във формалното обучение,
както и в гъвкавото индивидуално
обучение, прилага съвременни принципи на обучение на основата на
социалния конструктивизъм, т.е. –
разчита на използването на ресурси
от знание в контекста от учебните
дейности. Основните характеристика
на CDP са използването на гъвкави
модулни пътища на учене, основани
на многократната използваемост и
споделяне на учебни обекти. Програмата е
ориентирана към постигане на признат
сертификат с отчитане на всички
въпроси, касаещи акредитацията и
използване на нови форми за събиране
на
доказателства
за
предишно
обучение и постижения в развиването
на компетенции.
Учещият може да избере различни
пътища за обучение. Тези пътища могат
и да бъдат предмет на договоряне
в рамките на екип от учещи с подобни
учебни цели, в рамките на който се
работи за постигането на обща цел, като
всеки индивидуален участник в екипа ще
постигне собствените си цели. Насърчава
се ученето от колега и коментарите
от колега както и споделянето на
собствен опит. TENCompetence цели
да предостави среда от типа социален
конструктивизъм, в която учещите не
само споделят учебни обекти, ресурси
и знание, но също и успешни пътища
за учене. Най-добрите пътища за учене
се записват и предоставят за ползване на
новодошлите.
3.12.2. ПОНЯТИЕТО КОМПЕТЕНЦИЯ
Понятието компетенция има различни дефиниции и много аспекти. В
проекта TENCompetence ние разглеждаме
компетенциите както следва (TENCompetence 2009):
• Компетенцията се разглежда като способност на даден човек да
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•

•

•

действа ефективно и ефикасно за
справяне с конкретни проблеми,
събития или задачи в конкретна
ситуация
(професионална,
хоби,
пазар, спорт и т.н.). Всеки се нуждае
от комбинация от задължителни/
необходими комптенеции (профил на
компетенции) за дадена ситуация.
Всеки развива и поддържа различни
профили на компетенции на различни
равнища на усъвършенстване за
всяка от ситуациите. Cheetham
и Chivers идентифицират различни класове от компетенции:
когнитивна компетенция (знание);
функционална компетенция (умения или компетенции); персонална
компетенция (например - интелигентност, гъвкавост); етична
компетенция (отношение) и транс/
мета компетенции (например комуникативни умения) (Cheetham,
Chivers, 2005);
Компетенцията е характеристика на
индивиди, екипи и организации.
Дадена компетенция може да бъде
приписана на конкретен човек, но
също и на екип или на организация
(например - способността на организацията да се справи с нови
изисквания на пазара по ефективен
и ефикасен начин);
Компетенцията е ситуационно
понятие. Компетенцията зависи
по природа от ситуацията и е
конструкция, която се приписва на
връзката между индивида, екипа или
организацията и събитията в тяхната
среда;
Компетенцията
е
латентен
атрибут. Компетенцията на човек
или организация не може директно
да се види или измери – само
конкретни изяви са видими. От тези
изяви можем да заключим какви
са
латентните
характеристики.
Компетенецията се дефинира в
общности от практикуващи (communities of practice). Профилът на
компетнция за една и съща професия
може да бъде различен за различните
общности. Възниква необходимост
да се идентифицират глобалните
профили за компетенции на
професиите и да се разработят
механизми в различните общности,
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чрез които компетенциите да се
дискутират, променят и подновяват
според променящите се изисквания
на деня.
3.12.3. МОДЕЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
НА TENCOMPETENCE
Компетенциите
се
управляват
на много различни равнища: човек,
длъжност,
организация,
професия,
сектор, държава. Описаниятана тези
компетенции е много сложна задача. TENCompetence разработва нови иновативни
педагогически подходи, модели на
оценяване и модели за организации, и
създава техническа и организационна
инфраструктура, която интегрира съществуващи изолирани модели и средства за
развитие на компетенции в обща рамка.
Първата версия на тази инфраструктура
е наречена „Персонален мениджър на
компетенции” (Personal Competence ManТаблица 7. Функционалност на PCM

ager - РСМ) ( Kew, 2007). Той поддържа
въвеждането на четири вида сценарии:
• „Искам да научавам за най-новото”;
• „Искам/трябва да придобия нов
набор от компетенции”;
• „Искам/трябва да осъвременя настоящите си компетенции и да
постиган по-високо ниво в тях”;
• „Искам/трябва да направя моите
компетенции съответни на други
професионални профили, защото
моята настояща работа не се търси
повече”.
Чрез РСМ човек може да си престави
общество, в което хората имат възможността
да
поемат
контрола
на собственото си лично развитие
и да развиват компетенции през
целия живот (TENCompetence, 2009).
Функционалностите, които предоставя
РСМ са даден в Таблица 7:

Функционалности на системите,
базирани на компетенции
Информацията за компетенции остава
на изолирани институционални сървъри.
Представен е институционален контекст.

Допълнителни функционалности на
РСМ
Информацията за компетенциите се
обобщава и се представя на потребителя.
Представено е пространство за
институцията, социалната среда и
индивида.
Институционално управлявани планове
Индивидуално управляваното развитие
за развитие на компетенции, свързани
на компетенции максимално увеличава
организационно с индивидите. Това води гъвкавостта на работната сила. Това
до негъвкава работна сила.
води до индивидуално обогатяване и
удовлетворение.
Потребителят намира за удобно да
Потребителите се подпомагат да работят
работи с единствен доставчик на
с множество програми за развитие на
програми за развитие на компетенции.
компетенции от различни източници.
РСМ позволява на доставчиците
на развитие на компетеници през
целия живот да предоставят структуриран на много равнища достъп
до учебни материали, който се
основават на компетенции. Той позволява на потребителите на всяко
равнище да дискутират и дават коментари
(Schoonenboom et al, 2008).
В допълнение, предоставят се някои
допълнителни процедури, базирани на
Web приложения, така че да се позволи
по-скоро дефинирането на индивидуални
цели, отколкото да има статичен учебен
план. В резултат, може да бъде създаден

инструмент за Личният план за развитие
(Personal Development Plan - PDP).
Планът може да съдържа комбинация
от (формални) степени и курсове от
различни институции, неформални учебни дейности, неформални семинари,
конференции и т.н.. Целият този процес
се поддържа от инструмента PDP, който
предоставя на потребителите интегриран
начин за достъп до функционалностите
на цялата инфраструктура
Друго Web приложение, разработено
чрез проекта, е LearnWeb 2.0 (Marenzi,
Demidova, Nejdl, 2008), което поддържа
групи от потребители и спомага за
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споделяне на определени ресурси,
свързани с интересите за развитие на
компетенции на групи потребители.
Web ресурсите, споделени чрез LearnWeb 2.0, могат да бъдат споделяни (през
целия PDP) между всички, които следват
конкретен план. PDP средството става
учебна среда, в която учещите и другите
потребители използват и разработват
учебни единици, свързани с конкретни
учебни цели.
Проектът разработи комплект инструменти за учебен дизайн (Learning
Design), който е основният принос за понататъшно развитие на инфраструктурата
за създаване и доставяне на учебни
единици по стандарта IMS LD. В процес
на разработка е нов IMS LD редактор,
ReCourse – ново решение на проблема за
доставяне на услуги за учебните единици
(Sharples, Griffiths, Wilson, 2008). IMS
LD се интегрира в рамката за развиване
на общи компетенции, напр. учителите
могат да публикуват техните учебни
единици и да привлече потребители. Те
могат да публикуват и в LearnWeb 2.0,
където материалите да бъдат групирани
с ключови думи така, че да показват
компетенциите, за които се отнасят,
и да бъдат направени достъпни за
включване в PDP. Учещите и учителите
могат автоматично да създадат учебни
единици и да се регистрират за такива
така, че да провеждат учебни дейности.
Предвиждат се също и приложения и
дейности за оценяване.
3.12.4. ПИЛОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА НА TENCOMPETENCE
Развитието на компетенции за
учене през целия живот е незаменимо
за икономика, базирана на знание.
Голям брой изследвания в областта
на трудовия пазар идентифицират
ИКТ базираните компетенции и т.нар.
„надграждащи умения” като основни за
тази нова икономика. Тези компетенции
се разглеждат като основни за всеки
гражданин и работещ и в този смисъл
можем да говорим за надградени с ИКТ
компетенции. Експеримент, който се
опитва да покаже как подходът на TENCompetence и софтуерната му инфраструктура
могат да се използват за въвеждането
на иновативна и сложна методология
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за ученее, е разработен в рамките на
проект I*Teach „Учителят - новатор” по
програмата Леонардо (I*Teach, 2006a).
За тази цел беше разработена конкретна
PDP за компетенции, надградени с ИКТ,
като бяха използвани инструменти на
TENCompetence
(Stefanov, Naskinova,
Nikolov, 2007). PDP цели въвеждането
на практическа методология, насочена
към ежедневното използване на четири,
надградени с ИКТ, компетенции в работата
на учители и тютори (I*Teach, 2006b, Stefanova, Sendova, Nikolova, Nikolova, 2007):
информация; презентация/представяне;
работа по проект и работа в екип. Тези
надградени умения са взаимносвързани
по естествен начин с придобиването на
ИКТ компетенции.
3.12.4.1 Цели на пилотния
експеримент
Главната цел на пилотния експеримент
е да се адаптира методологията и учебните планове, разработени по проекта
„Учителят-новатор” (I*Teach, 2006a),
които основно се базират на подхода
лице-в-лице, за да се използват в
интегрираната онлайн софтуерна инфраструктура, разработена от проекта TENCompetence. За постигането на тази цел
се използват спецификациите на IMS
LD и съответните софтуерни средства.
Всички учебни ресурси и дейности са
разработени в електронна форма, готови
да бъдат използвани многократно чрез
софтуерната инфраструктура TENCompetence. В резултат беше въведен нов PDP
като част от софтуерната инфраструктура
на TENCompetence за обучение на ИКТ
учители как да използват методологията
„Учителят-новатор”. PDP се базира на
сценарии, включващи учещите в дейности,
свързани със ситуации от реалния живот.
Много изследвания на процеса на учене
подкрепят позицията, че ученето не е
резултат само от доставяне на знание,
но и от участието на учещия в дейности
в рамките на средата за обучение (Koper, 2001). Един фрагмент от сценарии,
използван в пилотния експеримент, е
даден на Фиг. 54.
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Mentor (I*Teach expert)

Teachers
(Actual learners)

Getting to know each other

Introduce themselves
with special expertise

Set the theme
“School Outdoors”

Start a brainstorming session

Generate ideas
Summarize in 3-6 categories

Define the task for the groups

Regroup according
to preferred topic

Provide feedback
on presentation, project work,
teambuilding

Internal Discussion
clarifies task, roles, project
aims, expected results

Provide feedback

Team presentation

Initiate group reflection

Present results
from project work

Present I*Teach methodology
and examples

Analyse the experience
infer applied methods
Develop and present
individually
I*Teach based scenarios

Provide feedback
and summarize

Фигура 54. Сесия „лице-в-лице” - въведение в методологията на „Учителят-новатор”
Целта на оценяването на пилотния
експеримент е да генерира една или
повече хипотези за по-нататъшни изследвания, които да са подкрепени от
събраните данни (Schoonenboom et al,
2007). Проучването на беше организирано
около пет очаквани резултата:
a. Очакваше се, че учещите ще
почувстват, че контролират
собственото си учене. Има
характеристики на РСМ, които
се очаква да допринесат за
постигането на това, например
- възможността хората да
избират собствени ресурси
и маршрути за учене; структуриран достъп, основан на
компетенции; учещите могат
да маркират елементи като
завъшени или постигнати – това
ще даде на учещите общ поглед
върху това какво са свършили
или постигнали, така че да могат
да пропуснат тези елементи;
b. Очакваше се, че учещите ще
предпочетат собствен маршрут
на учене. Това може да бъде
постигнато, тъй като докато
използват РСМ, учещите могат
да изберат собствен маршрут
на учене;

c. Очакваше се, че учещите ще
предпочетат учебни ресурси,
които са подходящи за техните
цели. РСМ има характеристики,
които допринасят за постигането
на това - например, учещите
могат да изберат техни собствени учебни ресурси;
d. Очакваше се, че ще се създадат
условия за съвместна работа
поради факта, че системата предоставя такива инструменти и
услуги;
e. Очакваше се, че всички тези
елементи взети заедно ще
предизвикат развитие на компетенции.
3.12.4.2. Изводи
В пилотното изследване участваха 44
души - 37 жени и 7 мъже от България,
повечето на средна възраст. Участниците
са
високообразовани
–
повечето
имат магистърска степен. Повечето
участници
работят
като
учители,
трима участници бяха директори на
училище и един – университетски
преподавател. Професионалният им опит
варира между 1 и 31 години. Тяхното
професионално равнище, от гледна
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точка на преподавателски компетенции,
беше самооценено от участниците или
като средно (21), или напреднало (17).
За повечето участници (34) участието
в курс от вида е-обучение беше ново
преживяване.
Експериментът показа, че повечето участници, които използваха
РСМ, преминаха оценката на компетенции и почувстваха, че подобре контролират собственото си
учене. Отчете се, че използването на
РСМ не влияе на съвместната работа.
Постигнатите резултати са повлияни от
характеристиките на участниците – те
са високообразовани учители на средна
възраст, които като цяло са свикнали да
използват интернет по-скоро за търсене на
информация, отколкото за дискусия или
обмен на данни. Тяхната мотивация беше
професионално развитие и повишаване
на равнището им на компетентност, а не
- дефиниране на учебни цели. Би могло да
се очаква, че резултатите ще са различни
при друга целева група.
Има няколко програми, финансирани
от правителството за обучение и квалификация на обучителите. Това е
чудесна възможност да се приложи
платформата TENCompetence в комбинация с технологията и учебните
ресурси,
разработени
от
проекта
„Учителят - новатор”, така че да се
докаже значимостта, използваемостта
и ефективността на използването на
платформата в сложни автентични
учебни ситуации. По време на проведено
наскоро обучение от този вид
бяха
обучени повече от 700 учители.
3.12.5. МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА
ЕЛЕКТРОННИ КОМПЕТЕНЦИИ
Тази глава описва модел за въвеждане
на Европейската рамка за електронни
компетенции (European e-Competence
Framework - eCF) (CWA, 2008a; CWA,
2008b) в СУ чрез използването на методологията и средствата, разработени
в рамките на проекта TENCompetence
(Nikolov, 2008a).
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3.12.5.1. Въведение
В резултат от вътрешно-университетски проект за пре-проектиране на
учебните планове и програми по компютърни науки, софтуерно инжинерство
и информационни системи според серията
от препоръки на ACM/IEEE CC2005
(ACM/IEEE, 2005) и няколко препоръки
за европейски ИКТ курикулуми, СУ
разработи бакалавърски програми в тези
направления (Nikolov, Ilieva, 2007b). В
допълнение, СУ предложи голям брой ИКТ
магистърски програми, като повечето от
тях включват задължителни стажове
за приетите студенти. Програмите са
ориентирани най-вече към нужните на
глобалната ИКТ индустрия. СУ пое
инициативата да отвори университета към
предоставянето на обучение през целия
живот (Mihnev, Nikolov, 2003). Неотдавна
ЦТИО беше признат за Европейски
пример за добри практики в за обучение
в електронни умения в партньорство с
много участници (Korte, Braun, Gareis, 2007). Академичните програми бяха
надградени с курсове, предоставени
от големи софтуерни производители
и доставчици. Известен брой курсове
бяха отворени за външни клиенти,
които са представители на индустрията,
държавната администрация и други
организации. Съвместната работа с
местната ИКТ индустрия се счита
за стратегическа цел на университета,
така че да адаптира по-добре учебните
планове и програми спрямо нуждите на
тази индустрия, и да даде възможност
за професионална кариера на всеки
завършил. Бяха проведени няколко
двустранни програми за провеждане на
студентски практики в няколко местни
ИКТ компании. Всеки студент има двама
тютори: един от компанията и друг
- от университета, и всяка практика
приключва с оценяване от тютора от
съответната
компания.
Обикновено,
след практиката студентите получават
предложения за заемане на работно място
на пълен работен ден в същата компания.
Паралелно с това някои промени в
организациите
бяха
насочени
към
въвеждане на нов модел в университета
(Nikolov, 2008b; Nikolov, Ilieva, 2008;
Nikolov, Ilieva, 2007a). Моделът, към който
сме се насочили, е Глобален кампус:
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изследователско-предприемачески
университет, който интегрира ИКТ
във всички университетски дейности,
включително тези свързани с богатите
на знание външни организации (Nikolov,
2009; Nikolov, 2008b). Виж също Глава 4.
3.12.5.2. Рамка за електронни
компетенции
Увеличаващите нужди от електронните умения е основен проблем пред
ЕК и други европейски институции (Korte, Braun, Gareis, 2007; EC, 2007b).
Европейският форум за електронни
умения класифицира тези умения в три
главни категории: умения по ИКТ на
пректикуващите ИКТ/специалисти,
умения на потребители на ИКТ, и умения за електронен бизнес. През май,2008,
бяха приети препоръки на Европейския
парламент и на Комисията за приемане
на
Европейска
квалификационна
рамка (EQF) за учене през целия живот
(OJ, 2008). Тези препоръки целят да
допринесат за модернизирането на
образователната системa, na връзките
между образованието, квалификацията
и заетостта, и да изградят мостове между
формалното и неформалното образование,
които да водят и до валидиране на
резултатите от ученето, получени чрез
опит. Бяха дефинирани осем равнища
на EQF в смисъл на знания, умения и
компетенции. Основната цел е да се
създаде обща референтна рамка, която
да служи за „общ език“ между различните
квалификационни системи и техните
равнища, както за средното и висшето
образование, така и за професионалното
образование и обучение. Така ще се
повиши прозрачността, сравнимостта
и преносимостта на квалификациите
на гражданите, получени в резултат
от практиките, възприети в отделните
страни-членки.
Всяко
равнище
на
квалификация трябва да може да бъде
постигнато по различни образователни
или кариерни пътища.
През септември 2008 беше публикувана Европейската рамка за електронни
компетенции - e-CF (версия 1.0), както и
насоки за потребителя за прилагането й
(CWA, 2008a; CWA, 2008b). Инициативата
за разработването на e-CF стартира
като партньорство между голям брой

европейски експерти по ИКТ и човешки
ресурси. e-CF се фокусира само върху
уменията на професионалистите по ИКТ
и ще направи възможно създаването на
дългосрочни стратегии за развитие
на човешките ресурси и компетенции
за европейската ИКТ общност. e-CF се
състои от четири измерения, които
отразяват различни равнища на планиране на изискванията към бизнес
и човешки ресурси в допълнение към
насоките за работа и професионално
усъвършенстване (виж Фиг. 55).
3.12.5.3. Въвеждане на рамката за
електронни компетенции
e-CF
предоставя
рамка
за
партньорство между университети и
компании, тъй като представя нуждите
от компетенции на ИКТ индустрията
които биха повлияли на проектирането
и подобряването на академичните програми – виж Фиг.56 (CWA, 2008b).
Започна процесът на съгласуване
на разработените в СУ учебни планове
и програми по компютърни науки,
софтуерно
инжинерство
и
информационни системи спрямо e-CF, като
това ще се отрази на по-нататъшното
съгласуване и надграждане на всичките четири измерения на e-CF за
бакалавърските, магистърските и докторските равнища на образование.
Например, въведените учебни планове
в образователната степен бакалавър
в СУ отговаря най-вече на областта
„разработване“ от набора от електронните
компетенции в e-CF (виж Фиг. 57).
Беше установено, че само няколко от
магистърските програми в университета
съдържат елементи останалите четири
области, например магистърски програми по “Електронно управление и електронен бизнес” и по “Технологично
предприемачество и иновации в ИТ”. Понататъшните усилия ще бъдат насочени
към вграждането на повече умения и
знание от рамката и към разширяване и потясно сътрудничество с други партньори
за по-добро покриване на изискванията
на европейската рамка e-CF. Тъй като
повечето магистърски студенти работят
в ИКТ компании, те са задължени да
развиват своите ИКТ компетенции в
реална работна среда. e-CF предоставя
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Фигура 55. Общ изглед на European e-Competence Framework v. 1.0
възможността за по-тясно обвързване
на академичното образование с програмата за студентска практика в ИКТ
компаниите и за по-нататъшно развитие
на ИКТ компетенциите по систематичен
начин. Възможно е да се използва
e-CF за подпомагане на студентите да
развият собствена кариера в областта и
да станат истински професионалисти в
компаниите, в които работят. Например,
те могат да използват рамката за
дефиниране на собствен учебен път,
самооценяване и за онагледяване на
собствения им профил от компетенции.
От друга страна, компаниите, включени
в програмата за студентски практики
могат да бъдат подпомогнати да използват
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европейската рамка e-CF за: създаване
на длъжностни характеристики, като
комбинират елементи от различни области
и наемат хора, които са по-подходящи за
нуждите на компанията; анализиране на
пропуските в уменията на служителите
и да разработят планове за обучение на
работещите; да продължат да подкрепят
усъвършенстването на уменията на
служителите с цел да могат да отговорят
на промените в изискванията към
уменията и т.н.
3.12.5.4. Изводи
та

За целите на по-нататъшната рабоще бъдат използвани системите
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European e-Competence Framework application by
ICT EDUCATION, TRAINING AND CERTIFIC ATION INSTITUTES
(PUBLIC AND PRIVATE)
+++ Benefits of EU e-CF
Existing ICT
educational
Programs

European e-Competence
Framework (e-CF)

New ICT
educational
Programs

Educational process
PLAN
- Job profiles
- Market needs
- Competence
levels

application +++

+ European context
(compatibility)
+ Structure and restructure
+ Individual certification
+ Continuous learning
+ Recognizable competence

DESIGN
MANAGE
RUN
- Course program - Recognition - Examination
- Syllabi
of experience
- Examination
program

Structure and describe

IMPROVE
- Updating

Derive examination requirements
Continuous improvement

Фигура 56. e-CF в обучението по ИКТ в образователните институции

Computer
Science

- designing and reasoning about algorithms
- development of new software technologies
- design of programming languages

- programming
- database design
environments and tools
- info storage and retrieval
operating system
- artificial intelligence
- programming
design
- Intelligent decision
- databases
systems
- networks
- hardware concepts
- legal and ethical issues
- hardware-software interfaces
- business value of
- software methodologies,
information technology
- software specification
- strategic use of information
standarts and metrics
and design
technology
- software performance,
- project management
- business processes
security and safety
- documentation
- evaluation of emerging
- human-computer
information technologies
interaction

Information
Systems

Software
Engineering

Фигура 57. Учебни планове и програми по компютърни науки,
софтуерно инжинерство и информационни системи
PCM, PDP и LearnWeb 2.0, както и вече
натрупания опит в използването й. PCM
не е организирана върху понятия като
лекции, курсове и учебна програма, а
по-скоро върху понятия от типа: мрежа
за обучение, профил на компетенциите,
програма за развитие на компетенциите
(Kew, 2007). PCM може да се използва както
от студентите-стажанти, така и от техният
тютор и работодатели. Системата събира
информация свързана с компетенции от
източници на различни равнища, като
представя тази информация в контекст,

структура и формат, които се определят
от потребителя. Потребителите на PCM
могат да инициират или да се присъединят
към виртуална професионална общност,
да поддържат развиването на нейния
профил от компетенции, да създадат
планове за развиване на компетенциите
за всеки профил от компетенции. Всеки
план може да съдържа няколко пътя за
учене, съставени от различни обучителни
дейности, и поддържан от конкретни
ресурси от знание. Потребителите могат
да изберат да следват собствен план за
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развитие на компетенциите. Те могат
да дадат оценка на всеки съществуващ
план, дейност или ресурс, във връзка
с достигането до конкретен профил на
компетенции. Учещите могат да споделят
свои планове, оценки, ресурси и идеи,
като използват вградените средства за
комуникация/общуване.
Съществува
инструмент за самооценка и карта найдобър път, които помагат на учащите да
намерят най-ефективния път за обучение
посредством всеки план за развиване на
компетенциите.
3.13. ВИРТУАЛНА БИЗНЕС СРЕДА
PRIME
Проектът PRIME (Providing Real Integration in Multi-disciplinary Environments) е финансиран от Шеста рамкова
программа на ЕК. Той цели да моделира,
създаде и оцени Виртуална бизнес
среда (Virtual Business Environment VBE) за обучение по цялостната верига
на производствения цикъл за всички
участващи страни и за натрупване на
практически опит в стратегическото
производство чрез сериозни игри
(PRIME, 2005). Този раздел представя
поглед върху архитектурата на системата
PRIME, описан по-подробно в (Boychev,
Bontchev, Nikolov, Oliveira, Koychev, 2006).
За повече информация по отношение на
„сериозните” игри, виж раздел 3.6.
3.13.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Симулационният модел на PRIME
представлява сложен комплекс от бизнес процеси, моделирани съгласно
реалните процеси в индустриалните
предприятия. Бизнес моделите са
подредени по важност спрямо стратегическите производства и са описани в
последователност от решения. Например,
решението „направи-или-купи” е сложно
и еднакво важно с не толкова сложното
решение „запазване на иновациите”.
Работният
поток,
изграден
върху
такива решения (Cutumisu, 2005) не е
представен в чист вид в PRIME, т.е. не е
наложен на реалните играчи като игрова
рамка, а е вграден в реализацията на
виртуални
участници/играчи
(Artificial Stakeholders - AS), които или
играят ролята на “посредници“ (proxies)
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на реални играчи, когато последните са
офлайн или се съревновават с реални
играчи. Така, вместо да ограничават
реалните играчи да правят бизнес само
посредством предварително зададена
последователност, PRIME дава на играчите свободата да изпълнят всяко
възможно решение, позволено при
предварително зададените условия, без
да бъдат направлявани стъпка по стъпка.
По този начин, играта оставя играчите
да се научат да взимат иновативни
решения в незададени предварително
ситуации, като натрупват и използват
нужната за целта информация.
След като веднъж процесите на
стратегическо производство са описани и
моделът на игрови обекти е определен по
стабилен и последователен начин, много
важно се оказва да има гъвкав начин за
управление на модела от данни чрез VBE,
от която се очаква да бъде сърцевината
на самата игра. Този способ е планиран
като игрови инструментариум, който
предоставя средствата за създаването,
контрола и модерирането на играта
PRIME. Съвременните игри разчитат на
набор средства за общо управление на
виртуалния свят, представен в играта (Jacob, 2005). Те се управляват и наблюдават
чрез инструментариум, чрез които може
да се конфигурират множество варианти
на играта в избраната категория (Flanagan, Nissenbaum, 2005). Обикновено
има два вида роли, които имат права
за достъп и контрол над играта чрез
набора
средства:
администратори
на играта и модератори и
PRIME
не прави изключение. Няма правила
за поддържащия персонал на онлайн
играта както при
(JungHyun, 2005),
но подпомагането на потребиотеля е
главната инвестиция, която до голяма
степен превъзхожда техническата помощ
и поддръжка. Обаче, докато повечето
съвременни сериозни игри използват
инструментариум за създаване, контрол и модериране на структурите и
процесите вътре в самия виртуален
свят, наборът на PRIME трябва да
предостави друг инструментариум
за създаване на критическа маса от
потребители така, че да се стимулира
пазар в достоверен вариант. На тази
наложителна допълнителна сложност на
дизайна на средствата трябва да бъде
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намерено решение, защото със средствата
за виртуални участници, както в (Riedl,
2003), трябва да се преодолее сложността
на конфигурирането на базата знание
и на процесите на взимане на решение
заедно с личността на изкуствения
участник (Silverman, 2001).
3.13.2. АРХИТЕКТУРА НА PRIME
Концептуалният модел на PRIME
включва две основни роли (групи
потребители): Система и Играч. В ролята
Система има два вида потребители в
зависимост от отговорностите им:
• VBE администратори – стартират и
управляват цялата VBE посредством
инструментариума. Те могат да
управляват игровите агенти;
• Moдератори – наблюдават играта и
играчите. Чрез инструментариума те
могат да управляват и виртуалните
играчи, като по този начин стават
„играчи” чрез посредник/ proxy.

•

Всеки виртуален участник трябва да
изпълнява различни роли в зависимост
от бизнес връзките им с играчите,
например:
• конкурент – поддържа подобна
бизнес среда;
• партньор в съвместен бизнес или
доставчик.
Всеки играч може да делегира
права на виртуалния участник да се
грижи за бизнеса му, докато играчът
е офлайн.
Дефинирани са две системни роли:
модератори и администратори на VBE. Те
могат да контролират различни аспекти
на играта PRIME, като получават достъп
до модела данни чрез специализиран
графичен потребителски интерфейс инструментариума на PRIME.
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Играчите също са два вида:
Реални (хора) играчи – играят играта

и променят света на играта като
използват потребителски интерфейс;
Виртуални участници – интелигентни агенти, които действат или
като конкуренция на играчите или
като партньори.

AS

AS
A

Agents

A
AS

Фигура 58. Отговорности на потребителите в PRIME

Фиг. 58 показва отговорностите на
потребителите на концептуално равнище.
И модераторите и администраторите на
VBE управляват средата и виртуалните

участници
чрез
инструментариума.
Архитектурата на системата PRIME е
дадена на Фиг. 59.
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Фигура 59. Обща софтуерна архитектура на играта PRIME
3.14. ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО СЪС „СЕРИОЗНА”
ИГРА
Този раздел е основан на изследванията в областта на „сериозните”
игри и разработката на игра „Часовник”,
описани по-подробно в (Ruskov, Nikolov,
2007). За допълнителна информация по
отношение на „сериозните” игри виж
раздел 3.6.
Индустриалното управление се
превърна в изключително сложно бизнес поле, което се асоциира с все повече
нарастваща конкуренция, инвестиции
и рискове. Хората, ангажирани в
индустриалното управление често са
поставяни в ситуации, в които се нуждаят
от мултидисциплинарна експертиза и
задълбочени познания в техническата,
финансовата и психологическите страни
на бизнеса. В кариерните пътища към
висшия управленски състав, хората се
срещат с огромни количества информация и високото натоварване не им
позволява да обмислят важни аспекти.
По тези причини имат нужда от
целенасочено обучение за различни
конкретни аспекти на сложната бизнес
реалност. Поставянето на фокуса върху
специфични учебни цели позволява на
хората да получат по-пълно разбиране на
дадени ключови аспекти, преди да са се
сблъскали с цялата сложност на бизнеса
(King 2001). Такъв опит се прави в проекта
PRIME (Cassina, Oliveira, Taisch, 2006),
но се прилага различен подход, който е
много по-амбициозен и обхватен.
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В този раздел е представена игра,
основана на установените добри практики
от търговските игри за забавление, които
служат да мотивират хората да играят
играта (Crawford, 1984). Фокусът се
поствя само върху концептуалния дизайн
и покрива първата стъпка от процеса на
дизайн на игра (Laramee 1999). Целта на
представения дизайн е да позволи на
играчите да изследват в дълбочина някои
аспекти на индустриалното управление,
да анализират възможните сълни и
слаби страни на различни подходи и да
развият умения за успешно вземане на
решения. Един от разглежданите въпроси
са разликите при преимуществата и
недостатъците на алтернативни подходи към производството. Играчите
са стимулирани постоянно да преосмислят дали постоянният поток
дребносерийно
производство
или
производството с готови елементи е
по-подходящо за всяка конкретна част
на процеса на производство. Всяка от
алтернативите има собствена специфика
и е подходяща при дадени обстоятелства.
Друг съществен въпрос е спецификата
на инвестициите в технологията в
сравнение с инвестициите в човешки
капитал. Обикновено предприети с
едни и същи намерения тези два вида
инвестиции се развиват във времето по
съвсем различен начин. Те са свързани към
принципно различни потоци от средства и
различни рискове. Това е основен въпрос
за компаниите когато търсят оптималния
баланс между инвестиции в машини и
специалисти. Третият въпрос е справяне с
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пазарните аспекти на бизнеса. Понеже
предприятията съществуват на пазара,
това е ключов фактор за процеса за
вземане на решения. Ето защо пазарите
на потребителски стоки, договорите,
преговорите, ценовата политика и
принципи на конкурс трябва да бъдат
включени дори в най-простия модел и
играчите трябва да свикнат да взимат
решения при условията и ограниченията
на такъв свободен пазар.
Други ключови въпроси в управление
на продукцията се считат за фиксирани
за играта. Така играчите могат да се
концентрират върху конкретното решение
пред тях и да се абстрахират от другите,
които са сложни и разконцентриращи.
За да се направи дизайн, който да е
реалистичен и успешен, трябва да бъде
извършено разширено проучване на пазара и детайлен визуален и психологически
дизайн.
3.14.1. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДХОДИ
Предложеният дизайн на игра
надгражда идеите, съществуващи в множество вече съществуващи игри. Тези
игри имат различни крайни потребители
и служат на разнообразви цели. Въпреки
това, колкото и да е голям техният
обхват, тези различни пазарни клонове
все още не са в състояние да покрият
целия разнообразен хетерогенен свят на
индустриално управление.
Един съвременен пример на онлайн
игра е BBC Climate Challenge game
(BBC, 2009). Игрите на дъска имат много общи черти с игрите на карти, но
също съдържат географски варианти
и имат като цяло по-сложни правила.
В Maxis SimCity (http://simcity.com)
играчът може да попадне на природни
бедствия, влючително наводнения, торнадо, пожари, земетресения и атаки
от чудовища. В Sid Meier’s Civilization
(Edwards 2007) играчът взима роля на
водач на цивилизация, която започва
развитието си само с една единствена
единица. Играта в Colonization (http://
www.colonization.biz) се състои в производство на храна и производство и
търгуване на стоки. Цените на стоките
варират в зависимост от търсенето и
предлагането. World of Warcraft (http://
www.worldofwarcraft.com) е най-масовата
игра от тип MMOG (виж раздел 3.6).

3.14.2. ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ
При разработването на дизайна на
играта бяха разгледани някои ключови
направления като много важни за успешното учене на играча. Този дизайн търси
баланса между симулация и история
(Dobson, Forbus, 1999). Сценарият на
играта трябва да е базиран на реални
исторически процеси. Това поставя
и играта в област, която е позната на
играчите, като по този начин им дава
възможност да навлязат по-бързо в
света на игра и да се фокусират върху
ключовите си цели. Това, обаче, генерира
силна разлика с най-често използваните
и популярни масови онлайн игри, в които
всяка игра си има конкретно зададено
начало и край – понякога това помага
да се справи човек с пристрастяването
на играта. Дизайнът на игрите цели
да ангажира играчите с обмисляне на
тяхното производство и инвестиции
докато взаимодействат с другите играчи.
От голяма важност е да се предостави
прост модел на играта, така че играчите да могат да се концентрират
върху тези проблеми и да ги разрешат
с лекота, дори когато наблюдават други
аспекти от общ интерес. Това позволява
по-ясен и по-концентриран учебен
процес, който избягва такива проблеми
като информационно претоварване и
объркващо сложни решения.
Играта трябва да бъде разработена
така, че учебните единици да бъдат
прости и с общоприети правила. Преимуществото от ученето чрез игра е,
че играчите получават възможност да
изпитат последствията като на игра без фатални резултати. Тази концепция
стъпва на идеята за предизвикване на
знанието на играча в тази област (Rollings, Adams, 2003) - като типичен елемент
на игрите за обучение е установяването
на дадено знание. Дизайнът на играта
също беше повлиян от разбирането, че
концептуалният модел на играта трябва
да бъде ясен за играчите. Както при
игрите на карти и на дъска трябва да
има прозрачни правила (Cook, 2002).
Играчите трябва да могат лесно да видят
алтернативите пред себе си, как тези
алтернативи ще повлияят върху различни
последици и как техните решения влияят
върху развитието на играта. По време
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на цялата игра те трябва да могат да
различат промените в средата и да могат
да определят какви различни алтернативи
съществуват, за да могат да решат и
определят как да реагират. Обмисля се и
как да бъдат направени колкото може
по-видими ефектите от предприетите

действия, така че играчите да развият
усещане за връзките между действие
и резултат. Например, логиката на
вземането на решение „инвестиции в
хора или инвестиции в технологии” е
отразено на Фиг. 60.

Фигура 60. Инвестиции в човешки капитал срещу инвестиции в технологии
Целевите групи на посочения дизайн са младши мениджъри, които
се интересуват от индустриално
управление.
Това
им
предоставя
възможност да се сблъскват с обичайните предизвикателства на дадено
производство - да създадат и развият
компания, която ще оцелее и ще
генерира печалба на пазара. Всеки
играч е на пазара, така че всичките
имат възможността да работя съвместно
или да се конкурират във всеки един
момент. Тази социална страна на играта
позволява по-емоционален опит, споделян
в общност от играчи. От самото начало
на играта играчите виждат възможния
обхват на действия, които биха могли
да предприемат. От друга страна,
индустрията и пазарът се развиват като
ги сблъскват с решения за това как и
кога да възприемат нови технологии и да
навлязат на нови пазари, както и какви
рискове да поемат. Нови развития се
появяват с времето, като стават фактор
на пазарите и повишават сложността
на играта. Цялата игра е ориентирана
към популярна индустрия, с която
играчите имат опит като клиенти, така
че те би трябвало да могат интуитивно
да се потопят в света на играта (Howland,
1999).
Веднъж
определени
целите
и
ограниченията на играта, реалният
модел на играта трябва да бъде
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съгласуван с аудиторията, към която е
ориентирана. Предложеният дизайн на
игра се основава на три гледни точки
спрямо концептуалния модел, които са
стъпаловидно разположени една спрямо
друга:
• Дизайнерският модел представя
концепцията за играта като намерения, цели, представяния и вътрешни връзки на системата;
• Модел на потребителя - включва
предвижданата реакция на играча
спрямо връзките в играта, начинът по
който играчът възприема събитията в
системата и отговаря на съобщения,
които взима със себе след сеанс с
играта;
• Представяне на системата – това
е действителният интерфейс между
системата и играча. Във всеки
конкретен модел той е отговорен за
предаването на трайни концепции
на играчите, както и за събирането
на подходяща отбратна връзка от
играча така че да адаптира/настрои
играта.
На Фиг. 61 е дадена част от диаграма,
описваща таксономията на обектите в
играта, структурата на играта и процесите
на управление на производството.
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Фигура 61. Диаграми за описание на играта „Часовник”
За да позволи лесно включване в
играта, предметът на играта е избран
така, че да е познат на хората. Индустрия
като производството на часовници се е
развила изключително много през векове.
Тя има дълга традиция и в същото
време е устояла на индустриалната
и
полупроводниковата
революции.
Предложената игра представлява управление на компания за производство на
часовници. Играчите трябва да могат да
изберат всеки един период от края на
Ренесанса до края на 20-ти век.
Дизайнът на играта е с възможностти за разширяване и няма нужда да
бъде адаптиран към броя играчи, а
необходимите промени в сценария могат
да бъдат въведени в предварително
зададените поведения на виртуалните
играчи. Очевидно е, че когато размерът
на играта нарасне по посока на масовите
игри, ще е изключително трудно да се
наложи история с помощта на тенденции
на пазара, независимо от броя на
виртуалните играчи, т.е. - играчитехора ще имат достатъчно критична маса
да определят цените на пазара. Три
възможни сценария бяха разработени
(Ruskov, Nikolov, 2007):
• Играч-швейцарска работилница –
единичен играч е поставен в ролята
на малък часовникарски занаятчия
на швейцарски часовници. След
време играчът наема чираци, за да
ги обучава и да им позволи да се
специализират в други области. В този
сценарии играчът може да учи, че
докато най-голямото преимущество
на малкия бизнес е гъвкавостта,

•
•

която е резултат от производство на
партиди, този подход представлява
огромен проблем за големите предприятия, които работят с голям
оборот и се чувстват притиснати в
рамките на печалбата.
Семейна игра. Семейство с две деца
започват играта заедно.
Масова игра с много играчи.
Група от студенти от бизнес курс се
присъединяват към съществуваща
масова игра. Те предварително са
съгласували да формират картел
като всеки от тях се специализира в
конкретна задача. Част от тяхната
тактика е да въведат изобретение,
което да стане колкото може по-рано
след започването на играта, така че
да се насочат към част от пазара,
която още не е развита (в смисъла на
оптимизиран процес на конкуренция и
малки граници на печалба). За разлика
от предишните сценарии, този случай
демонстрира пазар с много сериозна
конкуренция. Влизащите в тази игра
трябва да формират стратегически
партьорства и да проготвят планове
за управление на риска. В такива
среди теоретичната подготовка и
кооперирането са основен фактор
за успех.
3.15. УМНАТА КНИГА

Този
раздел
предлага
една
представа за бъдеще на електронните
книги като част от нарастващия
колективен интелект, свързан с Web
2.0 технологиите. Тази представа води
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до бъдещо развитие на технологиите,
които ще улеснят създаването и използването на ново поколение от „умни”
електронни книги, които са еволюиращи,
силно интерактивни с възможност за
настройване, адаптиране, интелигентни
и оборудвани с богат набор от авторски
и поддържащи четенето услуги с
възможности за кооперативна работа.
Предложения инструментариум ще бъде интегриран в интелигентна рамка
за колаборативно авторство на книги
наречено SmartBook. Обсъждат се и
възможностите да се използва SmartBook като средство за изграждането на
професионални виртуални общности от
практикуващи в рамките на Университет
2.0 – организация, посветена на
кооперирането между университет и индустрия. Даденото в раздела представяне
е основано на разработката, описана в
(Koychev, Nikolov, Dicheva, 2009). Виж и
глава 4.

Такива книги могат постоянно да бъдат
обновявани и подобрявани от много
участници; например читателите могат
да дискутират публикуваното онлайн
издание с автора или издателите, могат
да препоръчат разширения и т.н.
Съвременните технологии предлагат
възможности за създаването на инструменти не само за авторство на
мултимедийно съдържание, но и за
повишаване на ефекта от четенето като
изживяване отвъд мултимедийната презентация, например чрез споделяне
на коментари, търсене в книгата,
„прелистване”, четене на същината,
визуализация, обобщаване и нелинейно
четене. Въпреки, че вече съществуват
софтуерни средства, които поддържат
подобни функции, необходимо е да се
създаде интегрирана среда, която да
предложи пълен набор от социални и
интелигенти средства, които да улесняват
писането и четенето на книги.

3.15.1. ВЪВЕДЕНИЕ

3.15.2. ДРУГИ СИСТЕМИ ОТ ТОЗИ ТИП

Съвременните
ИКТ
направиха
възможен напрадъкът в развитието
на електронните книги, чрез който се
преодолява голям брой от слабостите,
които имат класическите книги. Редица
проекти за електронни книги, като
Gutenberg Project (http://www.gutenberg.
org) и Google’s Books project (http://
books.google.com) се фокусират върху
цифривизирането на хартиени книги и
организирането им в онлайн хранилища.
Способността да представят информация
по нови начини влючително да се
представя мултимедийно съдържание,
интерактивност, възможност за настройване, дава на електронните книги
огромен потенциал за разширяване на
фундаменталната представа за книга
и нейното влияние върху читателите.
В допълнение, като стъпва върху
предимствата на появяващите се социални мрежи, авторите на електронни книги могат да побликуват
чернови на техните книги онлайн,
така че да получат обратна връзка
рано, и да могат да трансформират
писането на книгата под формата на
колективна мозъчна атака. Това може
да доведе до създаването на „живи”
книги и до по-кратък цикъл на писане.

Новото поколение системи Web
2.0 променят като цяло нагласите на
обществото към писането, споделянето
и артистичната съвместна работа.
Тази нова Web грамотност променя
очакванията на хората към дигиталните
медии и поставя предизвикателство пред
съществуващите представи за авторство.
Съществуващите разработки в областта
включват отворената издателска система
на Amazon, наречена Digital Text Platform (https://dtp.amazon.com), която
позволява на авторите да самоиздават
на платформата на Amazon - Kindle.
Хипертекстови издателства като Eastgate Systems (http://www.eastgate.com)
предоставят хипертекстове, които имат
много от комбинираните характеристики
на отворени хипертекстове и електронни
книги. Последните, въпреки че формално
са авторски, мултимедийни и нелинейни,
не включват аспекти свързани с общности
или анотиране.
Технологиите и средствата за търсене
на документи в Web или в дигитални
библиотеки така, че да отговарят найточно на заявката, са обект на огромен
изследователски интерес през последното
десетилетие. Обаче задачата за откриване на подходяща информация
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вътре в документите остава в сянка.
Напоследък тази задача става все поактуална, поради нарастващия брой
на
публикувани
дълги
документи,
включително и много електронни книги.
Бяха предложени няколко подхода за
извличане на информация от документ,
които включват извличане на пасаж
(Kaszkiel, Zobel, 1997) и „разлистване”
на документ, базирано на съдържание
(Hearst, 1995). Съществува средство,
наречено ProfileSkim, което позволява
на потребителите да идентифицират
подходящите пасажи от текст в дълги
документи,
като
интегрира
двата
предишни подхода (passage retrieval и
content-based document browsing) (Harper, Koychev, Sun, Pirie, 2004).
Адаптивните системи и системите,
даващи „препоръки”, използват модели
на потребители, с което се цели да се
подпомогнат потребителите за намиране
на информация, продукти и услуги,
които биха представлявали интерес
или са предпочитани от тях. Има два
основни подхода до сега: филтър на
базата на съдържание (Content-based
filtering systems), които взимат предвид
индивидуалните
предпочитания
за
конкретни характеристики на обекта
и правят препоръки на базата на
прилики
между обектите (Lieberman,
Letizia, 1995; Pazzani, Billsus, 1997).
Колаборативните филтри (Collaborative
filtering systems) разчитат на приликите
между потребителите по отношение на
обектите, от които те открито или косвено
се интересуват (Konstan et al, 1997).
Съществуват и хибридни системи,
които комбинират двата подхода за да
избегнат някои от техните ограничения и
да подобрят качеството на препоръките
(Balabanovic, Shoham, 1997; Billsus, Pazzani, 1999).
3.15.3. ВИЗИЯ ЗА УМНАТА КНИГА
Даже днес, значимо количество
от мултимедийно съдържание често е
достъпно като допълнение към книгата
(например на CD, DVD или в Web).
Авторството и рецензирането на книги
с използване на дигитални средства
повлия на работния цикъл, възприет от
издателите, и на дейностите, извършвани
от читателите. Съвместната работа

с използване на инфраструктура за
социални мрежи често е ориентирана
към книгите в интернет, което дава
едно значимо развитие както в начина
на авторско писане, така и в четенето.
Начинът, по който ние възприемаме
книгите се промени драстично. Книгите
могат да бъдат ползвани на хартия, в
мрежата или чрез портативни устройства,
те могат да бъдат дискутирани във
форуми, надграждани от феновете и да
бъдат част от споделеното съдържание
сред креативни общности.
Възможно е да
се
промени
концепцията за книга, като цяло,
чрез изследване на същината на
това, какво значи книга за отделния
читател, обществото и културата, и
как това може да бъде подкрепено и
разширено чрез цифрови платформи,
свързаност и появяващата се всеобща
мултимедийна грамотност. Приема
се, че това ново поколение книги
ще подкрепя по-добре креативните
общности, ще отглежда таланти и ще
спомага за появата на иновации. Тази
визия води след себе си понататъшно
развитие на технологиите, които ще
улеснят създаването и използването
на ново поколение от „умни” книги –
развиващи се, високо интерактивни
с
възможност
за
настройване,
адаптиране,
интелигентни
и
снабдени с богат набор от авторски
и поддържащи четенето услуги.
Предлага се инструментариум, който
ще бъде интегриран в интелигента
рамка за съвместно авторство и
четене на книги, наречено SmartBook.
Този
инструментариум
ще
съдържа три „пространства”: авторско
пространство, читателство и пространство за съвместна работа.
Авторското
пространство
ще
предоставя на авторите средство за
лично и колаборативно редактиране.
Основната разлика между тези средства и
появяващите се колаборативни авторски
средства, базирани на wiki (такива като
в Wikibooks), е притежаването. Докато
в wiki е позволено всички потребители да
действат като съавтори, SmartBook ще
запази традиционната разлика на ролите
на автори и читатели. Eдин или повече
автори (притежателите на книгата)
ще бъдат отговорни за създаването
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на съдържанието. Една от основните
цели на SmartBook е да предостави
на авторите набор от „умни” средства
за улесняване на представянето на
семантиката на текста (по-добре и полесно, отколкото е възможно в момента),
като внедри новопоявилите се технологии
и съвременни открития в области като
полуавтоматично маркиране (semi-automatic mark-up), обработка на естествен
език (natural language processing) и
извличане на текст (text mining). Тези
средства ще правят предложения, които
ще се нуждаят от окончателно одобрение
от автора.
В
читателското
пространство
на SmartBook читателите ще могат да
създадат техни собствени копия на
книгата, в които могат да маркират,
подчертават или коментират по същия
начин, както обикновенно се прави с
хартиените книги. Читателите ще могат
да редактират само техните собствени
копия - оригиналното съдържание
на книгата ще бъде запазено. Всеки
читател ще може да сподели анотираното
лично копие с други читатели или с
авторите. Семантичната мрежа и
персонализиращите технологии ще
бъдат използвани, за да предоставят
ефективено и контекстуално търсене
в съдържанието на книгата и в коментарите от читателите.
Пространството за съвместна
работа ще предостави на потребителите
виртуално място, където участниците ще
могат да дискутират теми от общ интерес,
свързани с дадена книга. Например - ще
има две първоначални „стаи за среща”
за всяка нова книга: една за писателите
и една за читателите. Допълнителни
виртуални стаи ще могат да бъдат
създавани при нужда. Писателските
стаи за среща ще бъдат с ограничен
достъп - само за агенти, участващи в
създаването на книгата, което влючва
писател,
резензенти
и
редактори.
Издателят ще дава правата за достъп.
Читателските стаи ще бъдат отворени и
достъпни както за читатели, така и за
създателите на книги. Стаите за съвмесна
работа ще бъдат оборудвани с найсъвременните средства за споделяне
на информация и мисли в писмена и
устна форма, такива като виртуална бяла
дъска, онлайн видео, гласов разговор и
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др. Целта е да се съберат на едно място
съвременните технологии в областта на
среди за съвместна работа, така че да
се подпомагат социалните контакти и
да се улесни взаимодействието и обмена
на знания между читатели, автори и
издатели. По този начин SmartBook ще
стане един от вероятните кандидати
за ключов фактор за нарастването
и култивирането на появяващата се
колективна интелигентност (Satnam,
2008; Segaran, 2007).
В този контекст се развива и
ролята на издателя. В Web всеки може
да публикува всичко. Контролът на
качеството (например реферирането от
колега) не е често срещано, което прави
съдържанието много по-малко достоверно
и
заслужаващо
доверие
отколкото
научните публикации. Няма насоки
за избор за машини за търсене. Тази
ситуация прави задачата на читателите,
които търсят подходяща и достоверна
информация изключително трудно, особено в случаите когато разполагат с
много малко време. Това е особено важно
в образователните сценарии, при които
читателите имат нужда от достоверна
информация, представена по подходящ
за учене начин.
По отношение на персонализацията,
ще бъдат използвани последните открития
в областта на адаптивната хипермедия:
например моделиране на потребител
и препоръчващи системи. Ще бъдат
приложени множество от семантични
технологии за откриване и представяне на
асоциации в движение между термини и
концепции, онтологии, контекст и други.
Потребителските профили ще бъдат
въведени за подпомагане на потребителите
да намерят информационни ресурси
и услуги, от които се интересуват или
които предпочитат. Персонализацията
ще въведе всички по-горе споменати
подходи на препоръки, основани на
съдържание и на колаборативни или
социални мрежи. Рамката ще позволява
интеграция на средства на трети страни,
като, например, колаборативни средства
за редакция и средства за онлайн
комуникация.
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3.15.4 ИЗВОДИ
Представата за SmartBook предполага обновяване на концепцията за
книга по посока на богата на медии,
интерактивна и с интелигенто съдържание електронна книга, която служи
за фокус на дискусия в общноста. Тя
въвежда технологии, които подпомагат
създаването и използването на ново

поколение от публикувани „умни”
книги.
По пътя към общество на знанието
и към динамична ИКТ среда, „умните”
книги могат да се превърнат в основен
фактор за дълбока институционална
промяна в университетите по пътя към
моделите Университет 2.0 и Глобален
кампус. Тези аспекти се дискутират по
подробно в глава 4.
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ГЛАВА 4:

УНИВЕРСИТЕТИТЕ
В ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕ

4.1. КЪМ ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕ
Информационно общество е приемник на индустриалното общество.
Една от основните характеристики на
информационното общество е доминиращата роля на ИКТ. Съвременното
бързо развитие на ИКТ и дълбокото
им навлизане в обществото водят до
драматични промени в начина, по
който хората живеят, учат и работят
и този процес е придружен от социални,
стопански и организационни промени
и иновации. Икономистът Fritz Machlup се счита за пионер в разработването
на концепцията за информационното
общество.
Той
въвежда
т.
нар.
„информационна икономика” (Machlup,
62). Machlup разглежда университета,
който е център на производството на
знание и обучение, като “фабрика за
знание”, свързана с индустрията (Machlup,
80). Clark Kerr, бивш президент на University of California Berkley, цитира идеята
на Machlup за индустрия, базирана на
знания и Kerr излага своите възгледи, че
големият съвременен университет трябва
да работи като част от обществото, а не
като „кула на мечтите” (ivory tower)
извън него (Kerr, 63).
Peter Drucker развива идеите за
Обществото на знанието, позовавайки
се на констатациите на Machlup (Drucker, 1969). Drucker прогнозира, че до
края на 1970 г. секторът на знания ще
представлява половината от брутния
вътрешен продукт (БВП) на САЩ, и това
става реалност. Оттогава понятията
„информационно общество” и „общество
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на знанието” стават обект на интерес
и анализ от много изследователи,
политици, технолози, педагози и други
заинтересовани страни в процеса на
глобална промяна.
От незапомнени времена знанието е
в основата на икономическия растеж
и на постепенното повишаване на равнището на социално благосъстояние
(David, Foray, 2003). Икономиката на
знанието се основава на дейностите
на групи от хора, които произвеждат
и обменят нови знания с висока
стойност, използвайки ИКТ. David и
Foray анализират и определят началото
на цифровата ера като революция в
развитието на инструментите за знания.
Тези инструменти са от голямо значение,
тъй като влияят върху технологиите,
използвани за производството и разпространението
на
информация
и
знание.
Някои анализатори вярват, че
информационното общество вече е
към своя край и че следващият етап
в човешката еволюция е обществото
на знание, в което специализираните
институции вече няма просто само
да предоставят информация, а и ще
развиват знания чрез прякото участие на
специалисти по информационни науки
(известни още и като “производители
на знания”) (Botezan, 2004). От началото
на 20-ти век сме свидетели на нова
характеристика
на
икономическия
растеж във формата на по-голям нематериален капитал, в сравнение с
материалния капитал (Abramovitz, David,
1996). Markkula твърди, че “в новия вид
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икономика на знанието, отношението
към знанието е различно от това, което
беше преди. Знанието е капитал, който
не е необходимо и не трябва да бъде
пазен. Знанието е като радостта: тя
се увеличава, когато е споделена и се
попълва само когато е изчерпана” (Markkula, 2006). Общото разбиране е, че найефективните съвременни икономики ще
бъдат тези, които произвеждат най-много
информация и знания (Schleicher, 2006).
Знанието бе признато от Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (OECD) като двигател на
производителността и икономическия
растеж, което доведе до нов акцент
върху ролята на информацията, технологията и обучението в постигането
на икономически резултати. Понятието
„икономика базирана на знанието”
произтича от това пълно признаване
на мястото на знанието и технологиите
в областта на модерните икономики.
Световната банка положи началото на
една амбициозна програма „Знания
за развитие” (World Bank, 2006),
посочвайки, че нарасналото значение на
знанията осигурява големи възможности
на държавите да укрепят своето икономическо и социално развитие. Това би
могло да се постигне чрез използване на
по-ефективни начини за производство
и доставка на стоки и услуги с по-ниски
разходи и до по-голям брой хора. В
същото време, революцията на знанието
поражда опасност от нарастване на
разделението в достъпа до знанията
(а не само разделението в степента на
цифровизация) между напредналите
страни, които генерират по-голямата част
от тези знания, и развиващите се страни,
много от които не успяват да използват
големия и нарастващ запас от знания,
поради
ограничена
информираност,
слаби икономики и слаби институции.
Програмата „Знания за развитие” се
основава на предположението, че за
да се капитализира революцията на
знанието, с цел подобряване на тяхната
конкурентоспособност и благосъстояние,
развиващите се страни трябва да
стъпят върху силните си преимущества
и внимателно да планират подходящи
инвестиции в човешки капитал,
ефективни институции, съответни
технологии и иновации и конкурентни

предприятия. Възможностите за бърз
напредък са добре илюстрирани от страни
като Финландия, Корея, Ирландия, Чили
и др. Финландия например, е една от
страните, които успешно и за кратко
време се трансформира в икономика на
знанието (Dahlman, Routti, Ylä-Anttila,
eds., 2005).
4.1.1. ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
НА ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕ
С цел да направи Европа „найконкурентноспособната в света и
динамична икономика, основана на
знанието”, Лисабонската стратегия доведе до няколко важни политически
инициативи (EC, 2000). Една от тях
бе насочена към префокусирането
на европейските и националните бюджети върху научните изследвания
и иновации, както бе посочено от
Европейския съвет в Барселона, които да
достигнат на равнище от 3% от БВП (EC,
2002). Докладът на Kok (EC, 2004) отново
потвърди, че бъдещото икономическо
развитие на Европа ще зависи от
способността му да създава и развива
новаторски и изследователски-базирани
сектори с висока стойност, способни да се
конкурират с най-добрите в света. Сред
основните мерки за постигане на целите
от Лисабон, докладът на Kok посочва,
че Европа трябва да построи „градивни
взаимодействия между университети,
учени и изследователи, от една страна, и
индустрия и търговия, от друга страна.
Тези взаимодействия движат трансфера
на технологии и иновации, които е
необходимо да бъдат внедрени чрез
близкото физическо местоположение
на университети и фирми”. Освен това
е необходимо да бъдат мобилизирани
повече усилия на национално и европейско
равнище от всички заинтересовани
страни за насърчаване на технологични
инициативи,
основаващи
се
на
европейски публично-частни партньорства. Един от инструментите за
постигане на целите от Лисабон за
европейско сътрудничество в областта
на образователната политика, въведен
от Европейския съвет, е така нареченият
Отворен метод на координация (OMC)
(EC, 2000). Лисабонският процес и
прилагането на OMC създаде платформа
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за профилиране на сектора на знанието в
по-широк контекст на ЕС и за признаване
на мястото му в европейската интеграция.
Основните елементи на OMC включват:
• идентифициране и определяне на
общите цели на ЕС с конкретни срокове за постигането им;
• създаване на показатели и критерии за оценка на напредъка към
постигане на целите;
• пренасяне на общите цели в националните и регионални политики,
като се вземат предвид националните
и регионалните различия;
• извършване на периодичен мониторинг, оценяване и проверка.
ЕС много ясно признава ролята на
университетите в изграждането на
Европа на знанието (EC, 2003a). Всички
европейски университети са изправени
пред много сериозни предизвикателства,
като:
• Повишено търсене на висше
образование. Независимо от ниската
раждаемост в Европа (в частност – и
в България) се наблюдава увеличено
търсене на висше образование и
се очаква това да продължи и през
следващите години;
• Интернационализиране
на
образованието
и
научните
изследвания. Европейските университети привличат по-малко студенти
и по-специално по-малко учени от
други страни, отколкото техните американски партньори;
• Необходимост
от
развитие
на
ефективно и тясно сътрудничество
между университетите и индустрията.
Сътрудничеството
между
университетите и индустрията трябва
да бъде засилено чрез по-ефективното
им насочването към иновациите,
стартиращите
предприятия,
трансфера и разпространението на
знания;
• Необходимост от увеличаване
броя на местата, където се произвежда знание. Нарастващата тенденция на бизнес сектора да възлага
изследователски дейности на найдобрите университети означава, че
университетите трябва да работят в
нарастваща конкурентна среда;
• Реорганизация
на
знанията.
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•

Университетите
трябва
спешно да се приспособят към интердисциплинарния характер на найнапредналите области на научни
изследвания и развойна дейност.
Засега дейностите в университетите
клонят към запазване на организицията им в традиционната
рамка от дисциплини;
Поява на нови очаквания. Университетите трябва да задоволяват
нови потребности в областта
на образованието и обучението,
които произтичат от икономиката,
основана на знания и от нуждите на
обществото. Потребностите включват
все по-голяма нужда от научно и техническо образование,
хоризонтални умения и възможности за обучение през целия
живот, които изискват голяма пропускливост между компонентите
и равнищата на образователните
системи.

Политиката на ЕС в областта на
образованието има три основни цели (OJ,
2002):
• подобряване на качеството и
ефективността на системите за образование и обучение в ЕС: подобряване
на образованието и обучението за
учители и преподаватели; развитие на
умения за работа и живот в условията
на общество, основано на знания;
осигуряване на достъп до ИКТ за
всички; увеличаване на капацитета
за извършване на научно-технически
изследвания; постигане на най-добро
използване на ресурсите;
• улесняване на достъпа на всички
до образование и системи за обучение:
отворена учебна среда; превръщане
на обучението в по-привлекателно
занимание; подкрепа за активното
гражданство, равни възможности и
социалното сближаване;
• отваряне на системите за образование и обучение към по-широкия
свят: засилване на връзките между
професионалния живот, научните
изследвания и обществото като
цяло; развитие на духа на предприемачеството; разширяване изучаването на чужди езици; повишаване
на мобилността и обмена на кадри;
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засилване на европейското сътрудничество.
Болонският процес също съдържа
характеристики на тази философия
на управление от страна на ЕС във
връзка с осигуряване на качеството на
образованието и обучението, като се има
предвид, че този процес все още попада
извън законодателната власт на ЕС (OJ,
2008; OJ, 2006). Осигуряването на високо
качество на висшето образование
ще бъде от ключово значение за
предприемане на по-нататъшни стъпки
в общата европейска зона на различните
образователни системи, без да допуска
ограничаване на ролята на националните
власти. Един от инструментите на
ЕС за постигане на своята политика,
свързана с Декларацията от Болоня, е
засилване на европейското измерение
на гарантирането на качество, с оглед
разработването на съпоставими критерии и методологии, като например,
Европейската квалификационна рамка (OJ, 2008). Международни професионални организации и институции,
специализирани в определени области,
често издават свои авторитетни акредитации на базата на строги и обективни
стандарти, като например Европейската
рамка за електронни компетенции (eCompetence Framework) (CWA, 2008a).
Затова, от съществено значение за
правителствата е постигането на споразумение с тези международно-признати,
не-правителствени организации, като
им позволят официално да представят
такива общо възприети акредитации.
ЕК подкрепя въвеждането на транснационалните оценявания и акредитации на учебни програми, които
могат да се организират съвместно.
Една от основните тенденции е, че
институциите за висше образование,
които се нуждаят от международно
призната акредитация, да я търсят чрез
американски агенции, поради липсата
на Европейска акредитация (OJ, 2006).
Интернационализирането се превърна в
ръководен принцип при реформирането
на националните законодателства по-рано
от очакваното. Трябва да се отбележи,
че не само по-малките държави-членки
ще бъдат принудени да се съобразят с
транснационалните изисквания, тъй

като пълната прозрачност ще доведе до
нова интерпретация на свободното
движение на студенти, преподаватели
и изследователи от всички страни (de
Groof, 2007). Интегрирането на пазара
на труда, професионалното обучение и
ученето през целия живот са още един
фактор, допринасящ за разгръщане на
коментираните процеси на глобализация.
Това се потвърждава от международните
сравнителни изследвания и сравнимите
добри практики. Въпреки това, не може
да се очаква в организацията или в
учебното съдържание на различните
национални образователни системи да
има унификация (de Groof, 2007).
Болонският процес изрично се
фокусира върху структури и процедури, а не (или поне не пряко) върху
съдържанието на учебните планове и
образователните концепции. Дори и
продължителността на обучението може
да се различава. Schleicher формулира
пет основни препоръки за Европейските
висши училища, които да помогнат за
постигане на целите от Лисабон (Schleicher, 2006):
• Създаване и поддържане на система
от разнообразни, устойчиви и с
високо качество образователни
институции, свободни да задоволят
търсенето и които са отговорни към
резултатите, които произвеждат;
• Осигуряване на растеж и развитие на
системите за висше образование,
които да са управлявани така, че да
подобрят условията за достъп до тях,
да повишат качеството и да осигурят
равнопоставеност;
• Внедряване на политики за финансиране и подкрепа на студентите,
с които да се мобилизират публични и
частни финансови потоци, съответни
на ползите от висшето образование
за частния сектор и за обществото
като цяло;
• Насърчаване на университетите да
се развиват така, че техните лидери и
капацитетът им за стратегическо
управление да съответстват на
модерните
предприятия.
Това
става чрез съответни техники за
стратегическо и финансово развитие
и за развитие на човешки ресурси,
с цел да се гарантира в дългосрочен
план финансовата устойчивост и
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изискванията за отчетност;
Осигуряване на управление на
университетите, в органите на които
освен представители на академичната
общност, да влизат и много поширок кръг представители на
заинтересовани страни.

Малко вероятно е университетите
в Европа да се унифицират, а
правителствата се стремят да създават
и поддържат система от разнообразни,
устойчиви и с високо качество на
образованието институции, свободни да
отговорят на търсенето и отговорни за
резултатите, които произвеждат (Schleicher, 2006). Европа трябва да гарантира, че
развитието на образователните системи се
осъществява по начин, който подобрява
достъпа и повишава качеството.
Сред останалите последици от
глобализацията и от обучението през целия
живот, трябва да се вземе под внимание
променената роля на сертифицирането (HECTIC, 2002). Учещите очакват
техните усилия и образователните им
постижения да бъдат признати на
национално и международно равнище. В
същото време, много други организации
навлизат в тази сфера на дейност, като
предлагат обучение и сертифициране,
например - корпоративни университети,
частни организации предоставящи обучение и т.н. Това положение поставя
университетите в много по-конкурентна
бизнес среда.
ЕС се стреми към увеличаване на
върховите постижения на университетите в областта на научните
изследвания
и
преподаването
(HECTIC, 2002). Трябва да бъдат
идентифицирани областите, в които
различните университети имат върхови
постижения от съществено значение
за Европа и там да се съсредоточи
финансиране, подкрепящо тези академични изследвания. ЕК подкрепя не само
мобилността в рамките на Европейските
академични организации, но също и
мобилността между университетите
и индустрията, като по този начин
открива нови възможности за кариера
на младите изследователи. ЕК докладва
също така, че броят на младите технологични
компании,
създадени
от
университетите
(spin-offs),
расте
в
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Европа. Тяхната средна гъстота все пак
е далеч по-малка, отколкото са фирмите,
създадени около американските кампуси.
Основна пречка за по-доброто прилагане
на университетските изследователски
резултати е начинът, по който се
решават въпросите на интелектуалната
собственост в Европа. В допълнение,
европейските
университети
нямат добре развити структури за
управление на резултатите от научните изследвания.
Друга важна мярка е отварянето
на университетите към света и повишаването на тяхната международна
привлекателност, като по този начин те
се подготвят за по-голяма международна
конкуренция, особено с американските
университети, които привличат найдобрите таланти от всички краища
на света. Има данни, че европейските
университети приемат почти толкова
чуждестранни
студенти,
колкото
американските университети, но като
пропорция, те привличат по-малко
студенти и учени от най-високо равнище.
Това означава, че условията за обучение
и за научни изследвания, предлагани
от европейските университети, са по
непривлекателни. От регионите на ЕС
се очаква да играят много важна роля
в разработването на технологични
центрове, научни паркове, както и
други структури за сътрудничество между бизнеса и университетите, и по този
начин - да подпомогнат създаването на
университетски регионални стратегии
за развитие и стимулиране на регионална мрежа от университети. Найновото класиране извършено от Shanghai
Jiao Tong University (широко цитирана,
но не безспорна класация) посочва, че
Европа изостава в качеството на
висшето образование. Сред 20-те топ
университети 17 са от САЩ и само два
университета са от Европа (CWCU, 2008).
В допълнение, почти 40% от всички
чуждестранни студенти в света отиват
да учат в САЩ, което показва, че САЩ
все още остава първият избор за глобалните потребители на обучение.
Системите за висше образование в
21ви век са изправени пред изключително
сложни предизвикателства. Работейки
в един много взискателен свят, университетите и другите висши училища
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трябва сами да се приспособят, за да се
справят с различните тенденции, които
понякога са напьлно противоположни.
Обикновено
университетите
нямат
привилегията да избират една или друга
политика, а по-скоро трябва да намерят деликатния и умел баланс между
противоположни политики (Guri-Rosenblit, 2007). Guri-Rosenblit определя 7
двойки от контрастиращи тенденции
във висшето образование:
• Глобализация срещу национални
нужди. Несъмнено, глобализацията
се превърна в една от определящите
характеристики
на
висшето
образование в 21-ви век. Броят на
международните студенти в световен мащаб, които учат или в
чужбина, или учат в подразделения
на
чуждестранни
университети
в собствената си страна, се е
увеличил значително през последното
десетилетие. Според OECD, през
2025 г. те ще бъдат около 7 милиона.
Тенденциите на глобализация същевременно улесняват кооперирането,
сътрудничеството
и
гъвкавостта
между системите, но и представляват
заплаха за стабилността, сигурността и идентичността на
университетите
в
някои
национални среди;
• Управление на държавата срещу
институционална автономия. През
последното десетилетие нараства
тенденцията за осигуряване на повече автономия на висшите училища,
за да им се позволи да станат попредприемчиви. От друга страна
се засилва тенденцията за по-строга
отчетност, както това е заложено
в наредбите за осигуряване на
качество;
• Хармонизиране срещу разнообразие. Болонският процес има за цел до
2010 г. да създаде хармонизирано
съвместно пространство за висше
образование в Европа и да направи
образователните
системи
погъвкави. По този начин се цели да
се изгради силен и привлекателен
Европейски модел на висше образование, които да се конкурира с
американския. От друга страна обаче,
ЕС цели да запази разнообразието
в
институционалните
рамки
и

•

разнородността на академичните
култури;
Публичен сектор срещу частен
сектор. Публичните и частните висши
училища обикновено имат различни
академични култури. В някои страни
в системата на висшето образование
почти няма частен сектор. В САЩ,
от друга страна, има много силно
присъствие на частни
висши
училища, които са се утвърдили
като водещи университети от
световна класа. Много страни се
опитват да изградят университети
от световна класа, сравними с
американските. Например - Япония,
Китай, Индия, Финландия и Германия.
Дори Европейският институт за
иновации и технологии е създаден,
следвайки този модел (EC, 2008).
Уникалните
взаимоотношения
между академичните институции
и корпоративния свят в САЩ
не съществуват в никоя друга
страна, например щедрите дарения
от бизнеса и от частни възпитаници
към американските университети
са трудни за подражание, защото
те са изградени върху силни
културни корени, които са били
развивани в продължение на векове
в американското общество. Има и
други видове частни институции
в САЩ, като University of Phoenix,
който е най-голямия университет
за обучение от разстояние в САЩ.
Много стопански организации и
корпоративни университети доставят
образователни услуги на различни
клиенти и разширяват възможностите
за достъп до висше образование
в
американската
образователна
система. В някои от страните на
Централна и Източна Европа, в които
е нарастнал значително притокът
на студенти, делът на частните
институции в общия брой на
висшите образователни заведения,
е изключително висок. Например,
в Словения частните институции
съставляват 82% от общия брой на
висшите училища, в Полша - 63%,
в Румъния - 60%, в Унгария - 52%
(UNESCO, 2003). Преобладаващата
част от тези частни университети
и колежи са малки и предоставят
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програми предимно по най-търсени
специалности, например - бизнес
администрация, икономика, както
и някои други социални науки.
За разлика от добре установените
водещи частни университети в
САЩ, по-голямата част от частните
доставчици на образование в европейските страни, както и в много
други страни по света, имат слаба
инфраструктура, относително нестабилни академични ръководства и
работят главно за печалба. С цел
да се гарантират минималните
стандарти за академичните дипломи,
изключително е важно да се разработи
комплекс от мерки за осигуряване
на качество.
Фундаментални
научни
изследвания
срещу
приложни
научни
изследвания. Научните
изследвания са ключов елемент в
институционалната
идентичност
на университетите и са абсолютно
необходима предпоставка за една
успешна програма за преподаване
и обществени услуги, но това струва
пари, а често и много пари (Weiler, Guri-Rosenblit, Sawyerr, 2006).
В днешни дни се обръща особено
голямо внимание на приложните
изследвания,
изискващи
скъпа
инфраструктура и за които е полесно да се мобилизират финансови
ресурси. Тройният спирален модел
(triple helix model), който подчертава
значението на връзките между
индустрията, правителството и
университетите с цел да се осигурят
достатъчно ресурси за ползотворни
научни изследвания, е сред найпопулярните
модели
(Etzkowitz,
2002).
Конкуренция
срещу
сътрудничество. Висшите училища са
длъжни едновременно да се конкурират и да си сътрудничат
със своите партньори. Така всяка
институция трябва да определя
едновременно своите конкуренти
и потенциалните си партньори.
Неизбежно е в света на висшето образование, както и навсякъде другаде,
да има надпревара за оскъдните
ресурси, било то за финансиране на
изследователската дейност, за добър
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факултет или за добри студенти. В
същото време, успешни съвместни
рискови „предприятия” (консорциуми
от университети и други организации)
притежават голям потенциал за
генериране на допълнителни средства
и наемането на нови студенти (GuriRosenblit, Sebkova, Teichler, 2007).
Много международни организации
насърчават и дори финансират
научни проекти, като налагат условия
за сътрудничество между няколко
висши училища, за предпочитане от
различни страни. В изследователската
сфера нараства тенденцията за
формиране на интердисциплинарни
екипи в рамките на институциите
и между тях. Кооперирането на
изследователските дейности с бизнес
сектора е друга важна тенденция,
както бе посочено по-горе.
Интелектуална собственост срещу
интелектуално дарителство. Тези
две противоположни тенденции в
областта на знанието изпъкнаха
чрез появата на ИКТ. Разгърна се
движение по пропагандирането на
политики за отворен код (софтуер
с отворен код, отворено съдържание,
отворени архиви, отворена иновация)
и това движение набира скорост с
ускорени темпове (D’Antoni, 2008). От
по-свободния достъп до източници
на научна информация, библиотеки,
както и софтуерни кодове, значително
ще се възползват тези страни, които
страдат от сериозна липса на подходящ
човешки капитал и изследователска
инфраструктура. Проектът на MIT за
отворени курсове (Open Courseware),
демонстрира как един водещ частен
университет може да практикува
интелектуална филантропия в света на
академичното обучение (OCW, 2009).
Много фирми, водещи университети
и международни организации, като
например OECD, Световната банка и
ЮНЕСКО, наскоро обединиха усилия
за използване на своето влияние в
посока на по-открито и справедливо
предоставяне на тези жизненоважни
ресурси за изследване и преподаване,
за да са от полза на всички, и особено
на развиващите се страни.
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ЕК разглежда
университетите
за двигатели на новата парадигма,
основана на знанието, но ясно посочва, че “те не са в състояние да
разгърнат пьлния си потенциал, с което
да допринесат за изпълнението на обновената Лисабонска стратегия” (EC,
2005). Основният извод е, че “Европа
трябва да засили трите полюса на
триъгърника на знанието: образование,
научни изследвания и иновации. Университетите са от съществено значение
във всичките три полюса. По-доброто
инвестиране в модернизацията и качеството на университетите е пряка
инвестиция в бъдещето на Европа и на
европейците”. Европейската асоциация
на университетите дефинира някои
водещи принципи, които европейските
университети трябва да следват, за да
отговорят на предизвикателствата на
Европа на знанието” (EUA, 2004):
• да предоставят уникално пространство за фундаменталнит изследвания;
• да играят решаваща роля при обучението на изследователите, като
по този начин се гарантира непрекъснатост на изследванията;
• да бъдат изследователски институции, основани на интегралната
връзка между преподаването и
научните изследвания;
• да преследват високи постижения в
изследвания отделните дисциплини,
и да предоставят условия, които
дават възможност за кръстосано
генериране на идеи между дисциплините;
• да бъдат центрове за знания,
които създават, опазват и предават
знанията от жизненоважно значение
за социалното и икономическо благосъстояние на местно, регионално и
глобално равнище;
• да бъдат ангажирани в трансфера на
знания като пълноправни партньори
в иновационния процес;
• да бъдат готови да фокусират и концентрират усилията си в засилване
на сътрудничеството и работата
в мрежа между тях самите, както
и с бизнеса, индустрията и други
партньори.

Университетите са задължени също
да вземат участие в разработването
на стратегиите за
икономическо
развитие и социална интеграция на
регионално, национално и международно равнище, където ИКТ и
иновациите играят важна роля, например по пътя към интеграцията на
формалното и неформалното обучение
в проекти и инициативи, свързани с
обучение през целия живот на различни
целеви групи (HECTIC, 2002).
Седма рамкова програма (FP7) на ЕК
се опитва да интегрира всички европейски
изследователски инициативи, за да се
построи “триъгълник на знанието” изследвания, образование и иновации,
което е основен фактор в европейските
усилия да се отговори на амбициозните
цели на Лисабонската
стратегия
(EC, 2006a). FP7 се опитва да установи
хоризонтални връзки с новата рамкова
програма
„Конкурентоспособност
и
иновации” (CIP), с програмите за обучение и
квалификация, сьс Структурните фондове
и с Кохезионния фонд за регионално
сближаване и конкурентоспособност.
Програмата
е
основен
стълб
на
Европейското изследователско пространство (ERA). Европейските технологични платформи (ETPs) помагат
на индустриалните и академични научни
общности в специфични технологични
области да координират своите изследвания и да ги приспособят към общата
Програма за стратегически научни
изследвания (SRA), Тази програмата
поставя научни и развойни цели, времеви рамки и планове за действие за
технологични постижения, които са
свързани с индустрията и обществото
(EC, 2006b). Целта на програмата е
да се мобилизира критична маса от
национални и европейски обществени
и частни ресурси. ETPs помагат на
индустрията и на академичните среди
по-добре да структурират и координират
своите изследвания, с цел да изградят
връзки между отделните елементи на
иновационния процес. Европейският
институт за иновации и технологии (EIT)
се счита за важна стъпка в запълването на
съществуващата пропаст между висшето
образование, научните изследвания и
иновациите (EC, 2008). EK признава, че
Европа е добра в изобретяването, но

Румен Николов - Глобалният кампус

155

не и в експлоатацията на резултатите
от своята изследователска работа.
Основните причини за това са:
• Липса на критична маса. Европейските образователни и научни
системи са твърде разпокъсани,
което води до разпокъсани усилия за
генериране на иновации;
• Недостатъчен
брой
върхови
постижения. Има твърде малко
международно признати университети в ЕС;
• Слабо участие на бизнеса. Ниска
степен на участие на бизнеса в
областта на образованието и научните
изследвания;
• Тенденция на образователните
и изследователски структури към
задушаване на предприемаческата
инициатива;
• Изтичане на мозъци. Работната
среда не успява да привлече или
задържи най-добрите таланти в
Европа;
• Липса на финансиране. Недостатъчно
частно
финансиране за образованието и научноизследователската дейност.
Европа не използва напълно своя
изследователски потенциал, по-специално
в по-изостаналите райони. Работната
програма „Капацитет” (Изследователски
потенциал) на FP7 има за цел да “определи
условията, които ще позволят на
изследователски центрове в тези райони
- дали в публичния или частния сектор
- да използват своя изследователски
потенциал, като по този начин ще
допринесат за регионалното развитие
и се възползват от знанията и опита,
съществуващи в други региони на
Европа. Следователно това ще помогне
изцяло да се реализира Европейското
изследователско пространство в рамките на разширения Съюз” (EC, 2007a).
С цел да се преодолеят някои от
изброените по-горе предизвикателства и
да се изгражди Европа на знанието, ЕК
определи нова стратегия за интегриране
на усилията и ресурсите от FP7, CIP,
Европейските технологични платформи
и Европейския институт за технологии,
Регионите на знанието (Europe INNOVA Initiative), Структурните фондове,
програмата за ученето през целия живот,
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националните програми за научни
изследвания и технологично развитие
и иновации. Освен това, концепцията
на „Живите лаборатории” (Living Labs
- http://www.openlivinglabs.eu/)
като
методология и средство за насърчаване
на иновациите е интегрирана като
стратегия както на европейско, така и
на национално равнище, например във
Финландия и Холандия.
Като “двигатели на промяната”
в образованието и квалификацията се
очертават две основни сили (HECTIC,
2002):
• Стремеж към „де-институционизиране и маркетизиране” на образованието. Увеличаването на свободата
на обучаващите се да избират
сред
голям
брой
възможности
за обучение все още не е добре
подкрепена
от
традиционното
образование и образователни организации.
Развитието
на
електронната търговия в областта на
е-обучението привлича все повече и
повече инвеститори, а повишеното
предлагане на образование и обучение
постепенно разчупва монопола на
общественото образование;
• Иновационните процеси проникват
и в образованието и в обучението –
развиват се ученето през целия живот;
интеграцията между различните
подсистеми на образованието и
обучението; свободата на избор на
обучаващите
се;
преминаването
от обучение, ориентирано към
преподавателя,
към
обучение,
ориентирано към обучаемия; ИКТ
като инструмент за гъвкавост и
по-добро качество; повишава се
ангажираността
към
промените
и нуждите на икономиката и
обществото и др.
В противовес на гореспоменатите
тенденции, трябва да се отбележи, че
съществува силна инерция и съпротива
към промяна на системите за образование и обучение, които много
често абсорбират някои технологични
нововъведения, без съществено да
промянят начина си на работа и
по този начин забавят движещите
сили на промяната (HECTIC, 2002).
Идентифицирани са три екстремни
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сценария при системите за висше
образование:
• Класическите
университети
е
възможно да устоят на иновациите
в рамките на значителен брой
години, като защитават своята позиция на пазара чрез възможността
си да доставят официални титли
и директен достъп до обществено
финансиране на национално или
регионално равнище;
• Висшите училища, които предоставят продължаващо обучение
са по-склонни да въвеждат иновативни подходи към обучението:
ориентиране
към
автономните
обучаеми,
високо
качество
на
съдържанието и услугите и др. Наред с наличието на атрактивно
съдържание, създаването на система
за стимулиране на обучението се
превръща в стратегическо предимство за университетите;
• Рискът от прекалено ориентиране
към потребителя е сравнително
по-нисък в системата на висшето
образование, отколкото в други
сектори на образователните пазари;
• Не се очаква съществена промяна
в общия брой на университетите в
Европа до 2010 година. Очаква се
силна диференциация, и евентуално
поляризация на висшите учебни
заведения - само няколко (около
10%) ще бъдат в състояние да се
конкурират в световен мащаб и
да се присъединят към съответните
международни консорциуми. Поголямата част от останалите ще
играят национална и регионална
роля със скромно международно
сътрудничество;
• Широко е изразено становището,
че е-обучението ще осигури подобро качество на обучението
в сравнение с традиционните
университетски курсове. Въпреки
това, доминиращите форми на
е-обучение все още се състоят от
прости онлайн версии на учебник и
лекционни бележки;
• Американското
присъствие
в
Европейското висше образование
се очаква да се увеличи през
следващите 10 години и да заеме
около 15% от пазара, а това ще

предизвика
силен
конкурентен
натиск и ще стимулира иновациите
в европейските университети.
4.1.2. ПРИМЕР ЗА ОБЩЕСТВО
НА ЗНАНИЕТО: ФИНЛАНДИЯ
Финландският опит от 1990-те години
е един от малкото примери за това
как знанието може да се превърне
в движеща сила за икономическия
растеж и трансформация. В рамките
на едно десетилетие страната се превърна в най-специализираната ИКТ
икономика в света и по този начин
завърши прехода от ресурсно развитие
към иновативно развитие. Обучението
се счита за ключов елемент на
икономиката, основана на знанието
и задвижвана от иновациите. То
влияе както на предлагането, така и
на търсенето на иновации. Човешкият
капитал и квалифицираният труд допълва
технологичните
постижения.
Финландската иновационна система, в
тясно сътрудничество между публичния
и частния сектор, успешно превръща
научната и развойна дейност и
образователния потенциал в силни
индустриални предимства. Според
Markkula, “Мрежите, организирането
и споделеното лидерство формират
основата за смяна на текущата
парадигма.
Основните
ценности,
които поддържат иновативността в
създаването на желаното общество на
знанието, са свързани с ефективното
управление на знанията: откритост,
доверие, сътрудничество и споделяне
на знания” (Markkula, 2006). Чрез
използването на няколко проучвания
за оценка на модела на финландското
общество на знанието той определя някои
от основните фактори за икономика,
основана на знанието:
• Креативността и новаторството
са движещите сили;
• Ефективното общуване е начин на
живот в създаването на споделено
знание сред граждани и организации;
• Увеличаването на интелектуалния
капитал е най-важната ценност за
работата на организациите;
• Управлението на знанията и
насърчаването на системно обучение
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•

•

през целия живот са в основата на
изграждането на концепцията за
учещата организация;
Бъдещият икономически успех е
все повече и повече изграден върху
националната иновационна система със специален акцент върху добре
насочена регионална иновационна
политика;
Увеличаването на инвестициите в
изследвания играят решаваща роля
в правителствената политика.

Във Финландия е въведен т.нар.
„Tехнологията барометър” - инструмент
за
измерване
на
състоянието
на
технологиите, научния опит и развитието
в дадена страна (Naumanen, 2004). Тези
показатели, свързани с информационното
общество, измерват равнището на образование, знания и умения на хората,
както и инвестициите в изследванията и
разработките. Понятието за обществото,
което цени високо знанието, се
въвежда като напреднала форма на
общество на знанието. То е основано на
иновациите, технологиите и развитието
на икономиката, предприемачеството,
съвместната
работа,
както
и
на
адаптирането на иновативни практики.
Разработването на новаторски продукти
и услуги е основен фактор, а икономиката
разчита главно на предприятия, основани
на знанието, и на научно-технологичните
паркове. Финландският модел се основава
на високо равнище на образование
и висока степен на ангажираност на
всички граждани към обучението през
целия живот. За разлика от случаите
на изграждане на екосистеми, свързани
с общество на знанието в САЩ, във
Финландия държавата действа “като
катализатор на технологични и социални иновации, като публичен рисков капиталист, а по този начин създава
условия, при които финландският
бизнес може да се преструктурира
и да се конкурира в световен мащаб”
(Markkula, 2006). Всеки процес трябва
да бъде насочен към изграждане на
капацитет и компетентност за развитие
на отделни лица или организации.
Успехът на всяка организация зависи
най-вече от интелектуалния капитал
и от възможността да го използва.
Интелектуалният капитал се състои от:
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•
•
•

човешки капитал, включително
образование, умения и нагласи;
структурен капитал, включително
ценности, култура, процеси, документирана информация и т.н.;
нематериалните активи, например
взаимоотношенията с клиентите,
доверие, имидж и търговска марка.

Ключов елемент за успеха на Финландия е и способността на политиците
да провеждат реформи (Schleicher,
2006).
4.1.3. ПОЛОЖЕНИЕТО НА НОВИТЕ
ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ
Новите държави-членки имат някои
специфични проблеми по пътя им към
изпълнението на Лисабонската стратегия,
като например:
• В новите държави-членки продължава загубата на човешки капитал
и има липса на големи инвестиции в
образованието (напр. около 1 млн. от
българското население се е преместило
в чужбина през последните 15 години;
има много случаи на “изтичане на
мозъци” в новите държави-членки);
• До февруари 2002 г. 14% от учени от
новите държави-членки със стипендии по програмата “Мария Кюри” на
ЕК са се преместили в други страни
на ЕС и едва 0,5% от такива учени се
връщат обратно в своите страни;
• Създаде се един отворен пазар на
ЕС, свързан с наемането на учени
и ИКТ специалисти преди да бъде
изградена екосистемата на Европа
на знанието (http://ec.europa.eu/
euraxess/). Като резултат се очаква
нова вълна от изтичане на мозъци;
• В ЕС продължава тенденцията
на изграждане на концентриран
капацитет в старите държави-членки
в областта на европейските научни
изследвания, технологично развитие
и иновации, т.е. по-голямата част
от новите държави-членки, особено
тези в Югоизточна Европа, със
сигурност ще бъдат поставени в
периферията на европейските
научни изследвания, технологично
развитие и иновации;
• Някои от последните проучвания
обръщат внимание на нарастналото
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безпокойство
от
възникването
на
„вътрешно
изтичане
на
мозъци”, а именно - “изтичане” на
интелектуалците от академичните
среди и науката в други професии
(Horvat, V, 2004).
Андреа, чешка студентка, казва:
“Просто не може да се сравняват нашите
инфраструктури или инвестиции, които
правим в образованието и научните
сектори, с тези на другите европейски
страни”. Но днешните студенти може
да бъдат утре учените....” (La Commare, 2005). Moore изразява мнението
си така: “Страните от Югоизточна
Европа споделят някои общи проблеми
в по-голяма или по-малка степен ниското равнище на инвестициите в
областта на науката, неадекватната
инфраструктура от гледна точка на
научно оборудване: библиотеки, ниска
индустриална база и затова участието
на частния сектор в науката е много
ограничено и тези проблеми водят
до хронично изтичане на мозъци“
(Moore, 2005). Moore изтъква също, че
“изтичането на мозъци наистина остава
хроничен проблем, въпреки че е трудно
да се даде статистика. Изтичането на
мозъци не е само резултат от ниските
заплати. Хората се нуждаят и от
модерно оборудване, достъп до научна
литература и възможност да обменят
информация и опит” (Moore, 2005).
Това поражда следния въпрос: “Дали
новите държави-членки се разглеждат
от ЕК като основни доставчици на високо
квалифицирани работници и учени
за ЕС-15?” Очевидно не, но усилията
на ЕК не са достатъчни, за да наложат
използването на някои добре известни
модели и политики, които са доказали,
че водят до най-добри резултати. Има
няколко добре познати модели за
превръщане на изтичането на мозъци
в спечелване и циркулация на мозъци
(Breinbauer, 2007), особено тези в областта
на софтуерната индустрия в Ирландия,
Индия, Израел и други страни (Arora,
Gambardella, 2005). Някои от последните
проучвания показват, че “Макар че
изтичането на мозъци от дълго време е
раглеждано като вредно за развитието
на потенциала на бедните страни,
новите
икономически
изследвания

подчертават, че заедно с ефекта от
положителните отзиви, идващи от
участието на квалифицирани имигранти
в бизнес мрежи, трябва да се вземе
предвид и ефектът от миграционните
перспективи за изграждане на човешки
капитал в страните, източници на
миграция.
Тази
нова
литература
показва, че емиграцията в ограничен
обем на квалифицирани хора може да
бъде от полза за растежа и развитието.
Емпиричните изследвания показват, че
това е наистина валидно за ограничен
брой от големи развиващите се страни
със средни приходи. За огромното
мнозинство от бедни и малки развиващи
се страни обаче, процентите на
текущата емиграция са със сигурност
над прага на всяко устойчиво равнище
на изтичане на мозъци“ (Docquier, Rapoport, 2008).
Трябва да има ясни национални
и регионални политики за трайни
инвестиции
в
изграждането
на
екосистема от подходящи научни
изследвания и иновации в новите
страни-членки, включително и в България.
Завръщането на високо квалифицирани
специалисти в страните е било успешно
в малък брой страни, като например
Ирландия, а от 1980-те години в някои
нови индустриализирани страни като
Сингапур, Тайван, Индия и Китай (Breinbauer, 2007). Посочва се, че тъй като
мобилността на висококвалифицирани
специалисти “е много сложна и затова
една успешна политика трябва да
включва
многопосочен
подход
на
индивидуално, институционално, регионално, национално, над-национално и
световно равнище”.
4.1.4. ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
По отношение на индикаторите за
конкурентноспособност на Световния
икономически
форум
(2008-2009)
България е след всички останали
членове на ЕС – по общи показатели
страната е на 76-то място от 134 страни
(WEF 2008). Сериозна загриженост
будят някои показатели за страната,
например: „технологична осигуреност на
предприятията” (114-то място), „обхват
на обучение на персонала” (118-то място),
„чуждестранни инвестиции и трансфер
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на технологии” (115-то място), „изтичане
на мозъци” (127-мо място), „наличие на
професионален мениджмънт” (126-то
място), и др. В Глобалния ИKТ отчет
на Световния икономически форум
(2007-2008) по общи показатели България
е на 68-мо място от 127 страни.
Съгласно последната класация на
Университета в Шанхай, няма български
университет в първите 500 университета
в света (CWCU, 2008). Световната банка
отчита, че системата на висшето
образование, обучението, научни изследвания и иновации в България е
слабо развита, а негативните тенденции
продължават да се задълбочават (World
Bank, 2007). Препоръчва се България да
възприеме подхода на „лаборатория
за реформи”, като се придържа към
следните препоръки (Световна банка,
2008):
• Увеличаване
броя
на
професионалните колежи след средното
образование;
• Подобряване
на
пазарната
адекватност на университетските
програми. Българските университети
вече изпитват сериозна конкуренция
на чуждестранните университети,
което е видно от големия брой
български студенти, които заминават
да се образоват в чужбина (9% от
всички български студенти);
• Пилотиране и тестване на различни
подходи за стимулиране на обучението
на
възрастни;
Малко
възрастни хора участват в програми
за продължаващо обучение.
• Създаване
на
алтернативни
и лесни пътища за влизане в
системата на висшето образование
и за включване в програми за продължаващо обучение, предлагани
от университетите.
Разпределението на студентите в
академичните дисциплини в България
се отличава значително от останалите
страни от ЕС, и не съвпада с нуждите на
съвременната икономика (World Bank,
2007): висок процент от студентите (47%)
изучават социалните науки, в сравнение
с 26% в останалата част на ЕС. Само 6%
са включени в академични програми,
свързани с услуги, в сравнение със 17%
от средното в ЕС. Студентите, които
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учат математика, природни науки и
ИКТ (области от съществено значение за
постигане на конкурентоспособност и
на икономика на знанието) са само 4%,
в сравнение с 12% в останалата част на
ЕС. България е предприела необходимите
мерки за въвеждане на структурата от три
цикъла на обучение, съгласно Болонската
стратегия. Въпреки това, промяната е
по-скоро формална, отколкото практическа: бакалавърската степен не се
счита за валидна квалификация от поголямата част от учениците и техните
семейства (World Bank, 2007). Две
трети от специалистите с бакалавърска
степен започват магистърска програма
и последователно учат в продължение
на пет години преди да потърсят работа.
Такъв висок процент е в противоречие
със задачата на Болонския процес,
който има за цел да насърчи заетостта
на завършилите бакалавърска степен.
Българските университети са приложили
Европейската система за трансфер на
кредити, но има пречки за мобилността
на студенти и преподаватели. Голямо предизвикателство остава осигуряването на качеството. България
се класира в най-ниската категория
за участие на студентите в процеса на
осигуряване на качеството, а също и за
международно участие в процедурите
за оценка на качеството. Докладът
посочва, че образованието и научните
изследвания са сред ключовите елементи
за насърчаване на европейската интеграция: чрез осигуряване на умения и
знания, които насърчават мобилността
на труда, както и чрез участие в
Европейското пространство за висше
образование
(Болонския
процес)
и
Европейското пространство за научни
изследвания. България “трябва да следва тези тенденции и да предприеме
мерки за повишаване на качеството
и ефикасността на нейните висши
училища за насърчаване на растежа на
производителността” (World Bank, 2007).
Някои от препоръките за нататъшно
реформиране са:
• Засилване на връзките с пазара на
труда;
• Консолидиране на университетите
и висшите училища;
• Засилване на акредитацията и
осигуряване на качеството на
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университетите и техните програми;
Продължаване на обучението на
учителите и преподавателите.

Скорошното влизане на България в ЕС
донесе не само нов конкурентен натиск,
но и нови възможности за подобряване
на системата на научни изследвания
и нейното поведение. Сравняването
на българската иновационна среда
със средата на един от лидерите на
европейските иновации - Финландия,
може да помогне за идентифициране
на пропуски в системата (World Bank,
2007):
• Научната и развойна дейност във
Финландия е предимно приложна,
бизнес ориентирана и финансирана от
частния сектор. В България тя е силно
фокусирана върху фундаменталните
научни изследвания, финансирана в
голяма степен от обществени научни
фондове и извършвана основно от
държавни
научноизследователски
институти и университети. Фирмите
в България рядко извършват научна и развойна дейност. Това не
съответства на целите, поставени в
Лисабон, което преставлява голямо
предизвикателство пред България;
• Научната и развойна дейност, извършвана с публично финансиране на
университетите и изследователските
институти, и тази с частно финансиране във фирмите, формират
основните елементи на иновационната
система, но те не са достатъчни за
постигане на висока ефективност.
За постигането на иновационни
продукти, те трябва да бъдат
допълнени от публично-частните
партньорства,
от
национален
и международен трансфер на
технологии, инкубатори и научни
паркове за стартиране и подпомагане на компании, основани
на
изследователска
работа,
и
рисков капитал за финансиране
на стартиращи фирми най-вече в
областите на високите технологии. В
България рисковите фондове и бизнес
финансирането от физическите лица
в голяма степен липсва и е налице
прекъсване на връзката между
публичните и частните усилия;
• Финансиращите
структури
във

•

Финландия наблягат на конкурентните
елементи във фундаменталните и
приложните
изследвания,
както
и насърчават публично-частното
партньорство в приложните изследвания. Така например, делът
на прякото бюджетно финансиране
на университетите е по-малко от
половината от общия бюджет (повече
от половината от средствата, получени
от университетите, са разпределени на
конкурентна основа). Това е резултат
от интензивно преструктуриране
на системата в продължение на около
две десетилетия, често придружено
с дебати между заинтересованите
страни. В контраст на това, делът
на конкурентното финансиране в
България все още е незначително;
Освен това, в сравнение с Финландия,
различните елементи на българската
иновационна система са объркани:
базовите и секторните изследвания
в голяма степен са откъснати от
научната и развойна дейност,
извършвана от частния сектор.
От голямо значение е, различните
елементи на иновационната система
да се обвържат незабележимо, но
в същото време да имат ясни и
отчетливи роли.

Докладът на Световната банка
формулира
едно
от
основните
предизвикателства пред България - да
се увеличи участието на индустрията
в научната и развойна дейност и
фокусирането ú върху приложните
изследвания. Наличието на добре
подготвени изследователи, учени, инженери е от решаващо значение за
иновациите, но, както се подчертава в
доклада, това е област, където България
изостава. Въпреки, че най-добрите
научни институции в България вече са
развили международни партньорства,
по-голямата част от българските научни
звена все още действат в голяма степен в
рамките на страната. Както бе споменато
по-горе, интернационализацията е важен
елемент за подобряване на качеството и
приложимостта на научните изследвания.
Европейските програми предоставят
големи възможности в тази област.
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4.2. УНИВЕРСИТЕТСКИ МОДЕЛИ И
ПРОЦЕСA НА ПРОМЯНА
Университетът, като център на
преподаване и изследователска дейност,
е истинско европейско изобретение. С
малки изключения, съществуването на
университета е било вдъхновено от и се
придържа към европейското културно,
икономическо и политическо господство
за дълъг период от време (UNESCO, 2003).
През вековете европейските университети
са се променили значително, но са останали
централни институции на разума, знанията, критицизма и обучението (van
Vught, 2007). Van Vught описва етапите
на промяната: “Академията на Платон е
център на диалог и критическо проучване.
Средновековните университети бяха
открити, самостоятелно регулиращи
се общности от учени. „Либералният
университет”
на
кардинал
Джон
Нюман бе институция за независимо
интелектуално самоовластяване. И
предложенията на Вилхелм фон Хумболт
за
създаването
на
Университета
в Берлин първо бяха насочени към
предотвратяване на търсенето на знания, опорочени от социални сили ... .. До
18-ти век Европейският университет бе
институция, отразяваща европейските
ценности на интелектуална свобода и
на липсата на граници в академичната
общност”. Той подчертава, че териториалното
развитие
на
страните
през 18 и 19 век насърчава тяхното
единство около силна и хомогенна
културна
идентичност,
поставяйки
университетите в национални рамки.
Съвременните европейски университети
все още са първо национални, а не
европейски институции, но може да
се очаква нова фаза на академична
„европеизация” (van Vught, 2007).
Висшето образование трябва все
повече да се справя с проблемите на
достъпа до, и качеството на, образователни
услуги,
които
предлага
(De Jesus, 2006). Масовизацията на
висшето образование, разширяването
на частния сектор и чуждестранното
участие в тази област, прилагането на
ИКТ в образованието, както и появата на
икономика на знанието, разкриват нови
предизвикателства и възможности за
висшите образователни институции. В

162

наши дни новите ИКТ влияят на системите
на висше образование навсякъде по
света и имат огромно влияние върху
световната икономика, корпоративното
управление и тенденциите на глобализация. Те разполагат с огромен
потенциал да променят същността на
средата на обучение в традиционните
и дистанционните образователни институции (Guri-Rosenblit, Sebkova, Teichler, 2007). Е-обучението ще катализира
растежа на академичния „бизнес” и
на академичната филантропия. Много университети и организации с
нестопанска цел изнасят академични и
професионални програми като стока за
много студентски общности, по-често - за
страните от третия свят. Американските
университети обикновено предпочитат
интеграция на цифровите технологии
в рамките на университетския кампус,
с няколко примера за международни
партньорства в кампуси в чужбина. По
този начин за студентите, които избират
кариера, и за страните, които избират
пътя на икономическото развитие, е много
по-сложно сега, отколкото в предишните
поколения, защото разделението на труда
и местоположението на работата бързо
се променят (Dede, 2007).
За да се постигнат целите на
Лисабонската стратегия, Европейският
модел на университет трябва да се
преобразува и ИКТ трябва да играят
много важна роля за катализирането на
глобалната образователна реформа.
Висшите
образователни
институции
трябва да се адаптират и да интегрират
е-обучението в техните стратегии за
развитие, заедно с приемането на нови
форми на образование и обучение,
като например ученето през целия
живот, неформалното обучение, професионалното обучение и т.н. Докато
търсим добри модели за трансформация,
можем да разчитаме на няколко добре
известни
модела,
като
например:
Изследователския университет (Research University) (Boyer Commission,
1998), Предприемаческия университет
(Entrepreneurial University) (Clark, 1998) и
Електонния университет (Digital University, eCampus) (Bode, Borgeest, Pongratz,
2007). Тези модели взаимно се припокриват и допълват. В допълнение, съществуват и други популярни университетски
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модели: Отворения университет (Open
University), Корпоративния университет
(Corporate
University),
Виртуалния
университет
(Virtual
University),
Глобалния университет (Global University), Иновативен университет (Innovation University), Университет 2.0 (University 2.0), и т.н. Настоящата глава отделя
внимание тези модели.
4.2.1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
Един
съвременен
университет
е институция, посветена не само на
търсенето и разпространението на
знания, но и на създаването на нови
знания. Отличаваща характеристика на
изследователския университет е, че той
отдава изключително голямо значение
на създаването и прилагането на
нови знания за решаване на важни
социални проблеми и допринася
за подобряването на качеството
на
живот.
Според
определенията
за изследователския университет в
Класификацията на институции за
висше образование на Carnegie (Carnegie Classification of Institutions of Higher
Education), изследователски университет
е институция, която дава “най-малко 10
докторски степени в годината в наймалко 3 дисциплини, или най-малко 20
докторски степени общо” (Carnegie Foundation, 2009). Повечето от европейските
изследователски
университети
се
опитват да интегрират образованието,
научните изследвания и иновациите на
магистърско и докторантско равнище,
докато
много
от
американските
изследователски университети са насочени и към бакалавърското равнище
(Boyer Commission, 1998). Новият модел
на тези университети е да се направи
бакалавърската степен неделима част
от интегрираното цяло. Университетите
трябва да се възползват от огромните
ресурси на образователните и научни
програми, за да се засили качеството
на студентското образование. Някои
учени могат да бъдат стимулирани чрез
творчески контакти с умни, с богато
въображение
и
желание
студенти,
а завършващите студенти ще се
възползват от интегрирането на техния
изследователски и преподавателски опит

(те имат възможност да преподават на
студенти от по-долен курс). В тази връзка
изследователските университети са много
различни от малките колежи и те могат да
предлагат учебна среда, която не е типична
за малките колежи и не-изследователски
университети. Студент бакалавър, който
учи в такава среда, развива свои собствени изследователски способности.
Изследователските университети могат да
бъдат едновременно фокусирани към
студента и към изследователската
работа чрез “синергична система, в
която преподавателите и студентите
са учащи и учени, чиито взаимодействия
правят интелектуалната атмосфера
здравословна и творческа.” (Boyer Commission, 1998).
Тъй
като
изследвателските
университети се ангажират да създават
нови знания, те считат изследователските
способности като основна квалификация
за назначаване и повишаване, и са горди
от това, че сред своите служители имат
учени и студенти от световна класа.
Изследователските
университети
в
САЩ обикновено имат международна
ориентация - те привличат студенти,
особено завършващите от много части
на света, като по този начин добавят
стойностни измерения в многообразието
на обществото. Международните специализанти често стават асистенти, така
че тяхното присъствието се превръща
в част от студентския опит. Много
изследователски университети предлагат
множество интердисциплинарни програми, които рядко се предлагат в помалките
институции.
Завършилите
тези програми правят имената на
американските изследователски университети известни и уважавани в целия
свят.
Концепцията
за
интегрирано
образование в изследователския университет изисква преструктуриране
както на педагогическите аспекти,
така и на управлението в университета.
Комисията на Boyer определя основните
цели на изследователския университет по
следния начин (Boyer Commission, 1998):
• Превръщане на изследователското
учене в стандарт. Основният
принцип е, че обучението се основава повече на откривателство,
ръководено от ментор, отколкото на
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предаването на информация;
Обучението на първокурсниците
да е основано на проучвания.
Първата година от университетския
опит трябва да осигурява нов
стимул за интелектуален растеж,
придобиване и затвърдяване на
знания чрез проучвания и обмен на
информация и идеи;
По-нататъшно надграждане на
знанията и уменията. Опитът
на първокурсника трябва да бъде
консолидиран и разширяван в следващите години. Обучението, основано
на проучвания и изследвания,
кооперативното учене, писането и
общуването трябва да присъстват
в целия процес на обучение в
изследователския университет. Тези
студенти, които влизат в изследователския университет по-късно
от първата година, трябва да се
интегрират безпроблемно в тази
специфична атмосфера;
Премахване на бариерите за
интердисциплинарно
обучение.
Университетите трябва да премахнат
бариерите между дисциплините и
да създадат механизми за много поинтердисциплинарно образование;
Изграждане на комуникативни
умения. Обучението трябва да
дава възможност на студентите да
придобият силни комуникативни
умения, и по този начин да се създават специалисти, които владеят
професионално и писмената и
устната комуникация;
Творческо използване на информационните технологии. Тъй като
изследователските
университети
създават технологични нововъведения, техните студенти трябва да
имат отлични възможности да изучат
най-съвременните
технологични
средства и практики и да се стремят
да разширяват приложението на
технологиите,
Кулминация и завършване. Последният семестър следва да се
фокусира върху голям проект и
да се използват в максимална
степен научноизследователските и
комуникативни умения, придобити в
предишните семестри;
Обучение на студентите като
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стажант учители. Изследователските
университети
трябва
да
препроектират обучението така, че да
подготвя студентите за преподаване,
както и за други професионални
роли;
Смяна на системата за възнаграждение на преподавателите. Изследователските
университети
трябва
да се ангажират с най-високите
стандарти в преподаването, както и в
научните изследвания, и да създадат
структури за възнаграждение на
преподавателите, които да доказват
този ангажимент;
Култивиране на чувството за
общност. Изследователските университети трябва да насърчават
общността на обучаемите. Големите
университети трябва да намерят
начини да създадат чувство на
принадлежност
и
да
помогнат
на студентите да развият малки
общности в рамките на по-голямо
университетско общество.

Някои европейски университети също
са ангажирани в разработването на нови
модели за висше образование, например,
инициативата „Активно обучение в
ИКТ” (ALiC) във Великобритания има
за цел да улесни преминаването към
много по-високи равнища на активното
участие на студентите, където знанието
се получава чрез споделяне, разрешаване
на проблеми, а не от пасивното слушане
(ALiC, 2009). Една от основните цели на
ALiC е да се демонстрира как по-добре
да се интегрират изследователските и
преподавателските дейности, следвайки
препоръките на доклад от Комисията
на Boyer и доклада на Roberts (Roberts Report, 2002). Докладът на Roberts следва развитието на науката и
инженерните умения в училище и във
висшето образование и посочва някои
ключови препоръки във всяка област.
Много от препоръките в доклада на Roberts наподобяват тези на Комисията на
Boyer.
Международни организации като
UNESCO, OECD и Световната банка
наблягат на важността на научните
изследвания за качеството на висшето
образование, както и на значението
от разработване и поддържане на

Румен Николов - Глобалният кампус

изследователския
капацитет
(Weiler,
Guri-Rosenblit, Sawyerr, 2006; OECD,
2008; World Bank, 2007). Weiler определя
елементите на научния капацитет по
следния начин (Weiler, Guri-Rosenblit,
Sawyerr, 2006):
• Способни учени. Изследователският
капацитет се изразява в хора,
способни да провеждат научни изследвания: преподаватели, научноизследователски персонал и студенти,
както и в качеството на подготовката
на научните изследвания - дизайн,
методология и организация на
изследванията;
• Време. Учените се нуждаят от
време, за да могат да се постигнат
компетентни и значими научни
резултати - много често бремето на
преподаването и на другите фактори
задържа развиването на научния
потенциал на учените;
• Инфраструктура.
Изследователският
капацитет
силно
зависи
от
наличието
и
адекватното
функциониране
на
инфраструктурата:
лаборатории,
библиотеки, достъп до цифрови и
изчислителни ресурси;
• Научен климат. Добрата научна
дейност е възможна само в среда,
където научните изследвания се
ценят, подкрепят, но твърде често
тези условия не са изпълнени;
• Финансиране.
Добрата
научна
дейност струва пари, а често - много
пари. Непрякото финансиране на
изследователски инфраструктури е
толкова важно, колкото и директното
финансиране
на
разходите
по
проекти;
• Структурни
условия.
Институционалната структура на
научните изследвания често не е
оптимална - ресурсите и оборудването
обикновено
са
разпръснати
и
дублирани. Международното сътрудничество
и
споделянето
на ресурси извън границите на
институцията могат да играят важна
роля за подобряване на структурните
условия за постигане на добри
изследвания;
• Научна
етика.
Важен
и
често подценяван елемент в изследователския
капацитет
е

•

съществуването и съблюдаването на
етичен кодекс в научните изследвания,
който помага на учените да устоят на
различните изкушения;
Критичност. Преценката и критиката са важна част от изследователския
капацитет на всеки учен и спомагат
за развиването и поддържането на
способност за критично разглеждане
на собствените изследвания и тези
на колегите.

Weiler идентифицира някои проблеми
в университетските изследвания и
предвижда набор от действия за
преодоляванео им (Weiler, Guri-Rosenblit,
Sawyerr, 2006):
• Изграждане на изследователски
капацитет. Без значителни усилия за изграждане на устойчив
изследователски капацитет съществува малък шанс за преодоляване
на кризата, която характеризира
перспективите за изследвания в много
университети, особено в по-бедните
страни. Това изисква съвместната
мобилизация на национални и
международни усилия;
• Преосмисляне на изследователската програма. Много е важно да
се преосмислят приоритетите във
видовете изследвания, върху които
университетите да се съсредоточат в
ситуация на ограничени ресурси;
• Развитие на научни изследвания
за научните изследвания. Съществуват много малко познания
относно условията, при които е
проведено проучването, факторите,
които правят изследванията добри
или лоши, начина, който подтиква
и възпира работата в научното
изследване, нуждите на образованието
и обществото, и т.н.;
• Преосмисляне на критериите за
качество на научните изследвания.
Няма един единствен набор от
критерии за оценка на качеството
на изследванията, независимо от
това къде, от кого и на каква тема
са направени. Оценка на качеството
на научните изследвания трябва
да се направи по много различни
начини, като се вземат предвид
научната среда, видовете задавани
научни въпроси, методологическата
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ориентация, както и използването на
други научни открития;
Създаване на центрове за върхови
постижения и лидерство. Не
всички университети по целия свят
могат да бъдат центрове за върхови
постижения в научните изследвания.
Това е силен аргумент за една
бъдещата програ, която ще се стреми
да идентифицира, подкрепя и
укрепва институционалните условия,
които имат потенциал да се развият
в центрове на научно лидерство
и отлични постижения както на
национално, така и на регионално
равнище. Тези центрове трябва да
служат и като модели за университети,
базирани на изследванията, и като
ресурсни центрове за консултации и
помощ на други институции;
Насърчаване на научното сътрудничество. Съществува голяма нужда
от научно сътрудничество между
университетите, както на национално
равнище, така и на международно
равнище. Такова сътрудничество
ще разшири перспективите пред
отделни изследователи, ще насърчи
новаторските подходи към научната
работа и ще преодолее изолацията на
учените;
Изграждане на институционални мрежи. Докато междуинституционалното сътрудничество в конкретни изследователски проекти е
силно желателно, съществува още
по-силно и трайно сътрудничество
под формата на институционални
мрежи със сигурни ресурсни бази,
разпределение на труда в научните
изследвания, както и подходящи
механизми за управление. Такива
мрежи ще позволят сътрудничество
не само за конкретни проекти, но ще
улесни създаването и поддържането
на средносрочни програми за научни
изследвания с ясни приоритети;
Обучение. Ключът към укрепване
на човешкия компонент на изследователския капацитет е в адекватното
обучение на млади изследователи
в университетите, включващи подходящи стипендиантски програми;
Публичност на добрата изследователска практика. Добрата научна
работа и добрата научна практика
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може да имат силно влияние върху
цялостното качество на научните
изследвания, но само ако хората
знаят за тях. Такъв е случаят, когато
добрата практика в университетските
научни изследвания стане много
известна на национално равнище и
най-вече на международно равнище;
Повишаване
на
обществената
подкрепа за научните изследвания.
В
много
страни
оценката
от
страна на широката общественост
за
жизненоважната
роля
на
науката и научните изследвания
в подобряването на социалната и
икономическата среда е все още
ограничена. Ако научната дейност
трябва да получи държавни и частни
ресурси, от които тя очевидно
се нуждае, то това може да бъде
постигнато само въз основа на
силна обществена вяра в основните
функции на научните изследвания и
на изследователските университети.
Тази вяра трябва да се пази и
подхранва постояно, както и самите
учени и медиите трябва да играят
особено важна роля в този процес
на постигането на прозрачност на
науката и нейната значимост;
Уеднаквяване на достъпа до ИКТ.
Наличието на широко спектърен
достъп до огромни количества
информация, данни и литература
е едно от най-забележителните
промени в технологичната среда,
в която научните изследвания и
университетите
оперират.
Проблемът, обаче, продължава да бъде
достъпът до техника, където има
значителна пропаст между богатите
и бедните институции. Необходими
са основни и спешни промени в
законовите и финансовите условия
за използването на онлайн данни и
друга информация, за да направят
това богатство на разположение на
учените, които още страдат от липсата
на адекватни ресурси, библиотеки и
друга инфраструктура;
От “изтичане на мозъци” към
“привличане на мозъци”. Чрез осигуряване на по-атрактивни условия
за учените в някои бедни страни може
да се променят някои от тенденциите
на миграция, като по този начин
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“изтичането на мозъци” се превръща
в “привличане на мозъци”.
Горните определения на съставките
на
изследователския
капацитет
и
на програмата за подобряване на
университетските научни изследвания,
дадени от Weiler, ще бъдат използвани
като рамка за по-нататъшни изследвания,
развитие и анализ в следващите раздели.
4.2.2. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
Друг модел е “Предприемаческият
университет”,
описан
от
Clark
(Clark, 1998). “Предприемачески” се
разглежда като характеристика на
цялата университетска система, т.е.
целият университет и неговите звена,
изследователски центрове, факултети
и училища. Концепцията произлиза от
концепцията за “предприятие” и във
фокуса й е желанието да се поемат рискове
при иницииране на нови практики, чийто
изход не е сигурен. Предприемаческият
университет активно се стреми към
внасяне на нововъведения в това
как университетът се управлява и
функционира. Университетът търси
съществена промяна от организационен
характер, за да се справя по-добре в бъдеще.
Университетската трансформация не
се случва, защото са създадени няколко
новаторски програми – те може да
останат изолирани случаи, нито затова,
че
предприемачът поема властта и
управлява всичко отгоре-надолу - такива
случаи са изключения от правилото.
“Университетите са твърде тежки
структури, прекалено резистентни
на промени и управляващите в тях не
доминират много дълго. Обикновено
трансформацията се случва, когато хора
от основни звена в целия университет
се обединят и в продължение на няколко
години организирано работят за промяна
на структурата и ориентацията
на
институцията.
Колективните
предприемачески действия на тези
равнища са в основата на тази трансформация” (Clark, 1998).
Автономните
университети
са
склонни да станат предприемачески
институции, когато решат, че трябва да
изследват и експериментират с промени

в начина, по който са изградени, и на
това, как реагират на вътрешното и
външното търсене. Капитализацията на
научни резултати е една от основните
характеристики на предприемаческия
университет (Clark, 1998). Друга oсновна
характеристика на такъв университет е,
че “разбира, търговската стойност на
знанието”. Clark определя пет елемента,
които представляват абсолютния минимум от предприемачески дейности
за
предприемаческия
университет.
От степента на изпълнение на всяко
от тези действия зависи успешната
трансформация на университет към
предприемачески
университет.
Тези
дейности са (Clark, 1998):
• Засилване
на
управленското
ядро. Традиционните европейски
университети показват слаб капацитет да се управляват сами.
“Амбициозните университети и
университетите,
загрижени
за
тяхната маргиналност, и дори за
тяхното оцеляване, не може да
зависят от старите си навици и
да се управляват слабо. Те трябва
да станат по-бързи, по-гъвкави, и
по-фокусирани в реакциите си на
новите изисквания за разширяване
и промяна” (Clark, 1998). Те трябва
да засилят своето управленско ядро централното ръководство и звената,
и трябва оперативно да съвместяват
новите управленски ценности с
традиционните академични такива;
• Разширяване на еволюционната
периферия. Предприемчивите университети в сравнение с традиционните университети, имат повече
структури, които изграждат връзки
с външни организации и групи. Тези
звена са вид професионални офиси,
които работят за трансфер на
знания, контакти с индустрията,
развитие
на
интелектуалната
собственост, продължаващо обучение, набиране на средства,
развиване на мрежа от бивши
възпитаници. Те обикновено са
центрове за интердисциплинарни
научни проекти, които прерастват
в звена, които са втори основен
начин за групиране на академичната
работа. Те въвеждат в университета
проектната
ориентация,
като
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се опитват да решават сериозни
практически проблеми, критични
за икономическото и социалното
развитие. Такива звена има известна
гъвкавост и относително лесно
се формират и разформироват.
Конструирани да прекрачват старите
граници, центровете посредничат
между звената в университета и
външния свят;
Диверсификация на източниците
за финансиране. Разширяването на
финансовата база чрез разнообразни
финансови източници е от съществено
значение. Предприемаческите университети инвестират усилия в
набирането на средства от други
източници (освен от държавата), като
активно кандидатстват за грантове и
договори. Те се опитват да развиват
разширено и задълбочено портфолио,
включващо трети поток от приходи:
от индустриални фирми, общини
и благотворителни фондации, за
да печелят от интелектуалната
собственост, да получават приходи
от услуги, студентски такси и да
набират средства от възпитаниците
си;
Насърчаване на академичната
среда.
След
постигането
на
гореспоменатите три характеристики,
академичната
среда
в
предприемаческите
университети
все още се намира в традиционните
академични звена, формирани около
дисциплините, където се извършва
академична дейност. Това, дали те
приемат или отхвърлят решения,
определя успешното провеждане
на промените и на иновативните
стъпки. Ако основни звена се
противопоставят или пренебрегват
предложените
нововъведения,
животът на институцията продължава до голяма степен, както
и преди. За да настъпи промяна,
постепенно
всяка
катедра
и
факултет трябва да се превърнат в
предприемачески звена, достигайки
по-силно до външната среда чрез
нови програми и партньорства, като
насърчават третия поток от доходи.
Техни членове трябва да участват в
централното управление. Важното
място е там, където, традиционните
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академични ценности са най-здраво
вкоренени. В предприемаческия
университет академичната среда
приема
система
от
променени
убеждения;
Интегрирането на предприемаческа култура. Предприемаческият
университет, както предприятията
в отрасъла на високите технологии,
развиват работна култура, която
обхваща промяната. Тази нова култура
може да започне като сравнително
проста идея за институционални
промени, която по-късно се превръща
в съвкупност от убеждения. Ако
тези убеждения се разпространят в
академичната среда, те се превръщат
в широка университетска култура.
Силната култура се основава на
силните практики и, както идеите и
практиките си взаимодействат, така
културната или символична страна
на университета става особено
важна при утвърждаването на
институционалната му идентичност и
репутация. Първите четири от петте
елемента представляват средствата,
чрез които променените убеждения
стават действителност.

Clark
описва
пет
казуса
на
университети, които са успели да се
превърнат в предприемачески - University of Warwick (Великобритания), University
of Twente (Холандия), University of Strathclyde (Великобритания), University of Chalmers (Швеция) и University of Joensuu
(Финландия) (Clark, 1998). Например, University of Warwick получава финансиране от
разнообразни източници, както следва: от
правителството - 38%, от изследователски
проекти - 15%; от индустрията - 38%.
Повечето от университетите са създали
специализирани звена и структури,
като: научни паркове, инкубатори,
офиси за трансфер на технологии,
свързващи групи, стратегически комитети, външни офиси за научна и
развойна дейност (маркетинг, spin-offs),
мрежи на възпитаници, инициативи за
набиране на средства, гъвкави структури
(образование, научните изследвания,
индустрия) и др.
Clark описва и няколко други случаи, свързани с “предприемаческото
движение” на университети извън Европа:
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шест от САЩ (два частни – Stanford и
MIT) и четири държавни, и три от други
континенти - Африка, Латинска Америка
и Австралия (Clark, 2004). Има много
други случаи, описани в литературата,
включително и в новите държави-членки
на ЕС, като например в Румъния (Achim,
Voiculescu, Todor, 2003), Унгария (Barsony, 2003), Чехия (Vitásková, 2004) и
България (Nikolov, 2003).
Научният парк (Science Park) и
Паркът на знания (Knowledge Park) са
използвани от предприемаческите университети като инструменти за създаване
на по-добри връзки между университетите
и индустрията, както и за привличане
обратно на талантливи специалисти в
страните им (Kanwar, Daniel, 2008). Те
произлизат от модела от началото на
50-те години, когато са били създадени
Stanford Research Park (1951) и Cornell
Business and Technology Park (1952). Тези
паркове гарантират, че академичните
институции могат да продължат да правят
водещи научни изследвания, както и да
насърчават технологичните приложения
като бизнес предприемачество за подпомагане на дейността им. Днес в Stanford Research Park има 140 фирми в
областта на електрониката, софтуера,
биотехнологиите и други области на
високите технологии и в него работят
23000 души. Английската асоциация

на научните паркове определя Научния
парк
като
“клъстър, основан на
знанието, където се предлагат подкрепа
и съвети за подпомагане на растежа
на компаниите. В повечето случаи,
научните паркове са свързани с център за
технологии като например университет
или изследователски институт” (UKSPA, 2008). Характеристиките на модела
Парк на знания (Kanwar, Daniel, 2008) се
фокусират върху:
• проектирането и развитието на
предприятия, основани на знанието;
• трансфер на технологии;
• изграждане на капацитет и услуги за
местни компании;
• връзки с университети и изследователски институции.
Има няколко модела и инструменти
за изграждане на предприемачески
университет, например: Клъстър за
електронно обучение, “Тройна спирала”
и “Живи лаборатории” (Markkula, 2006;
Etzkowitz, 2002; OpenLivingLabs, 2009).
Клъстърите за е-обучение ще позволят на
университетите да интегрират дейност си
в регионалното развитие (Markkula, 2003).
Те осигуряват много добри възможности
за интегриране на мултидисциплинарни
приложни изследвания и развойна
дейност с ученето през целия живот и
преподаването (виж Фиг. 62).
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Фигура 62. Дейности в клъстъра за е-обучение (Markkula, 2003)
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Клъстерът
може
своевременно
да предостави най-новите научни
резултати и да ги интегрира в преподаването и обучението, а след получаване на обратна връзка, да започне
нова изследователска дейност (Фиг. 62).
Мултидисциплинарните научни дейности
на клъстъра подкрепят развитието на
Финландския виртуален университет,
Виртуална политехника и Виртуално
училище. Клъстерът по е-обучение в
Тампере се счита за най-добра практика.
Той може да се приеме за подобрен модел
на организация, основана на изградена
мрежа. Членовете му взаимно се обучават
и развиват сътрудничество в области от
общ интерес, като: подготовка на проекти,
събития, семинари, обучение и др. Клъстерът представлява своите членове и
рекламира опита и компетентността им
в е-обучението. Целта му е да бъде пионер в разработването на иновативни
технологии за е-обучение и приложения,
особено от благоприятна за потребителя
перспектива. “Тройната спирала” (triple
helix) се отнася за множество взаимни
връзки между институционалните сектори (публични, частни и академични) в
процеса на капитализиране на знанията
и тя е инструмент за изграждане на
регионална иновационна среда (Etzkowitz, 2002). “Живата лаборатория” (Living
Lab) е лаборатория за експериментиране
и създаване, в която участват реални
потребители в реална среда, където потребителите заедно с учените, фирмите
и обществени институции, търсят нови
решения, нови продукти, нови услуги
и нови бизнес модели (OpenLivingLabs,
2009). Living Labs целят насърчаване на
иновациите на социална основа и обществено участие на академични среди,
малки и средни предприятия, обществени
институции и големи компании в един
отворен иновационен процес, като
това се случва в реална среда и има
незабавен ефект. Тези лаборатории имат
за цел да допринесат за създаването
на нова иновационна система, където
потребителите и гражданите стават активни участници, а не само пасивни
приемници. Европейската мрежа от Living Labs (ENoLL) ще изиграе съществена
роля в насърчаването на методологията
и инструментариума, с който оперират
тези лаборатории на европейско равнище
(OpenLivingLabs, 2009).
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4.2.3. ИНОВАТИВЕН УНИВЕРСИТЕТ
Моделът на Иновативния университет (Innovation University) е базиран на
проект, изпълнението на който започна
неотдавна. Той предвижда изграждането
на нов университет във Финландия до
края на 2009 година (Markkula, Lappalainen, 2008). Иновативният университет
ще слее три съществуващи университета:
Helsinki University of Technology; Helsinki School of Economics, и University of
Art and Design Helsinki. Той ще получи
начално финансиране от 700 милиона
евро, осигурено от правителството и от
индустрията. Усилията са съсредоточени
върху това до 2013 г. той да се нареди
сред първите 5 водещи европейски
институции в областта на продължаващото
обучение и на услугите за подпомагане на
развитието. Иновативният университет
ще създаде връзка между бизнеса и
университета и ще служи като форум
за споделяне на знания. Предвижда се
университетът да има глобален обхват,
особено в района на Балтийско море,
както и в Русия и Азия. Основните
ръководни принципи са:
• Многодисциплинност. Това ще
допринася за развитието на нови
услуги, които да задоволяват успешно
нарастващите все по-комплексни
нужди на потребителите;
• Да бъде инициатор и лидер в
областта
на
професионалното
учене и организационно развитие, като подхранва многодисциплинността вътре в
университета във взаимодействие с
останалите заинтересовани страни.
Това би осигурило прогнозиране в
областта на социалното, културното,
екологичното, икономическото и
технологично развитие;
• Да осигурява интерфейс и динамична
платформа за работа в мрежа с
ръководните органи от публичния и
частния сектор и сектора на услугите
както на национално, така и на
международно равнище.
Основният фокус в дейностите за
развитие на Иновативния университет е
съсредоточен върху:
• Модел на предприемачески университет. Всеобхватната задача
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на Иновативния университет е да
постигне статут на предприемачески
университет и да стане основен
актьор от световен ранг в насърчаването на академичното предприемачество, както и ключов
играч в осигуряването на услуги
за растеж на предприемачеството
чрез комбиниране на компетенции
от три сфери - бизнес, технологии
и креативен сектор. Планът за
действие е съсредоточен главно
върху предприемаческото учене,
инкубационно развитие на фирми
(следвайки модела “Център за
стартиращи предприятия”), понататъшно
развитие
на
кариерата и други услуги, с които
да се постигне формирането на
виртуална платформа за доставка
на услуги към малки и средни
предприятия;
Обучение на висши управленски
кадри. Иновативният университет се
стреми да се превърне в средище, което
подпомага организациите да развиват
компетенции за систематични промени и стратегическо обновяване.
Той планира да разработи нови среди
за учене, базирани на изследвания
и учебни дейности, ориентирани
към бъдещето и да интегрира много
и разнообразни партньори, както
от институции ориентирани към
традиционно обучение, така и
консултанти, софтуерни фирми и
доставчици на инфраструктури за
ИКТ. В такава нова среда за учене,
публичните и частните организации
ще могат да си взаимодействат в
създаването на нови услуги, каквито
са например услугите, ориентирани
към благоденствието на гражданите.
Те ще могат да експериментират и с
нови подходи за управление в една
надеждна среда.
Международно обучение, образование и услуги за подпомагане
на
развитието.
Иновативният
университет ще разработи системен
подход
за
международно
приложимо проектиране и доставка
на образование, обучение и услуги
за подпомагане на развитието
чрез използването на глобална
университетска мрежа. Това ще

•

•

създаде възможност за дългосрочнопредвидим пренос на финландски
нововъведения и качествено обучение, което на свой ред би допринесло за изграждане на добър
авторитет на университета;
Виртуална лаборатория за приложни разработки. Виртуалната лаборатория за приложни разработки
осигурява гъвкава платформа за
практикуване на мулти- и интердисциплинни изследвания, развитие
на професионалния живот и учене.
Платформата функционира въз основа на устойчиви взаимовръзки
между
университета,
предприятията, публичните институции и организациите от третия
сектор. Тя осигурява решения,
задоволяващи нуждите на прагматичното
развитие
на
тези
организации и институции, чрез
моделирането на случаи от реалната
практика в рамките на конкретни
проекти и програми.
Еко-завод.
Еко-заводът
създава
гъвкава
платформа,
работеща
в мрежа, в която са интегрирани
иновативните действия на студенти, изследователи, експерти и предприятия. Целта е в условията на
учене и изследвания да се постигне
задълбочено познаване на нуждите от
екологично и устойчиво развитие
и да се разработват нови решения
и практики за задоволяване на
тези нужди. В еко-завода идеите се
превръщат в конкретни дейности,
продукти и модели, като фокусът е
съсредоточен върху иновативните
моменти. Еко-заводът действа като
учебна среда, в която академичните
екипи са в ефективни взаимовръзки
с фирми, с кметство и с други
обществени структури.

Появата на концепцията за Иновативен университет във Финландия
представлява ново предизвикателство
пред традиционната роля на университета в неговите три основни мисии
(Markkula, Lappalainen, 2008). Той цели
да “осигури конкурентоспособността
на нацията в ситуация, в която, от
една страна, глобализацията и от друга
- застаряването на големи групи от
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хора, застрашават сериозно сегашните
структури”. Тези фундаментални фактори на университетската реформа
са свързани с многодисциплинността,
с креативността и способностите за
разрастване на нематериалния капитал, както вътре в университета, така
- и чрез него - навън към обществото.
Всичко това изисква университетите да
осъзнаят, че е важно да се превърнат
в експерти и агенти на промяната,
особено в областта на е-обучението,
ученето през целия живот и развитието
на компетенциите, ученето в условията
на работа (work-based learning), учене
чрез изпълнение на разработки (learning
by developing), учене чрез изследвания
(learning by research), работа в мрежа и
управление на знанията.

•

4.2.4. ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ
С цел да се превърнат в “подобни
на предприятия” организации, университетите са склонни да приемат
ИКТ не само за е-обучение, но също
така и за целите на управлението
и администрацията. Резултатите от
деветото годишно проучване EDUCAUSE
(EDUCAUSE Current Issues Campus Computing Survey) акцентират върху найважните предизвикателства, пред които
лидерите в информационните технологии
в университетите са изправени през 2008
г., а именно: сигурността и системите за
планиране на ресурсите (ERP), заедно с
промените в управлението и е-обучение
(EDUCAUSE, 2008). За 2008 г. комисията
представи следните най-важни теми и
подтеми:
• Eлектронно/разпределено преподаване и обучение: развитие на
инфраструктурата за подкрепа на
технологиите в обучението; подкрепа
на дистанционното обучение и
виртуалните кампуси; използване на
активни методи за учене и учебни среди
за съвместна работа; хармонизиране
на използването на технологиите
с очакванията на студентите и
институционалната мисия; интегриране на нововъзникващите инструменти (виртуални среди, мобилни
технологии); преустройване на политики, организационни структури
и
процедури;
подпомагане
на
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•

информационната и технологичната
грамотност; интегриране на библиотеки, обучение и подкрепящи
ресурси; насърчаване на ефективното
използване
на
технологиите
в
обучението; подкрепа на развитието
на факултетите; провеждане на
преценка и оценка на програмите
по е-обучение, преподаване и учене;
разработване и управление на
електонни портфейли от знания;
Услуги по поддръжка и модели за
доставка на услуги: осигуряване
на денонощна помощ за клиента;
създаване на споразумения за услуги
по поддръжка с вътрешни клиенти;
централизирана вместо разпределена
поддръжка; разработване на стандарти за услуги; разработване на
“умни” модели за подкрепа (бази
знания, инструменти за самопомощ);
управление на взаимоотношенията
с клиентите; персонализиране на
подкрепата; наблюдение на услугите
от край до край, за да се направи
оценка на опита на крайния
потребител; ефикасно и ефективно
управление на инциденти/сигнали,
когато се появят проблеми; създаване/
договаряне на споразумения за услуга
и споразумения на организационно
равнище;
Комуникации
и
връзки
с
обществеността по отношение на
ИКТ (ново за 2008г.): разработване
на комуникационен план за ИКТ;
изпращане на редовни, насочени
комуникации към преподаватели,
служители и студенти; вътрешно и
външно демостриране на ползите от
ИКТ и подкрепа на използването на
ИКТ; взаимоотношения с медиите;
поддържането на вътрешните комуникации; разясняване на възвращаемостта на инвестициите в
технологии; оценяване и прилагане
на практики и стандарти за ИКТ
инфраструктурна библиотека.

Установява се възникването на
е-инфраструкурата (киберинфраструктурата) - хардуерни и софтуерни
системи,
разпределени
компютърни
данни,
комуникационни
технологии
и инструменти за сътрудничество на
научно-изследователските общности.
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Съществуват и някои европейски
образователни проекти във висшето
образование насочени към интегриране
на ИКТ във всички университетски
дейности. Например, Technischen Universität München (TUM) разработва проект
за Дигитален университет (Bode, Borgeest, Pongratz, 2007). Университетът
преустройва стратегически своите ИКТ в
сътрудничество с Leibniz Supercomputing
център. Това преустройство се извършва
под ръководството на заместник ректор
по ИКТ, в съответствие с цялостната
стратегия на университета с помощта на
тясно взаимосвързани проекти в областта
на
организацията,
управлението,
е-обучение и ИКТ инфраструктура.
Университетът е намерил успешния подход
в стандартизацията на организационни и
технически решения, както и в широката
университетска интеграция на всички
участващи групи.
През 2004 University of Edinburgh
започна “проект на промяната, който
включва въвеждането на нова система
за студента, както и фундаментално
преразглеждане на начина, по който
са протичали процесите, за да се
идентифицират общи решения” (EUCLID, 2009). Основната цел на проекта
е да разработи гъвкав, съвременен
подход за взаимодействие с кандидатстудентите и студентите, който да
отразява тяхната международна позиция и обхвата на преподаване и
научни изследвания. Това ще включва:
• Използване на онлайн технология
за бързо общуване, за да се улесни
глобалният достъп;
• Намаляване на документацията,
така че фокусът да падне върху
основните университетски дейности
- обучение, изследователска дейност и подкрепа на студентите и
университета;
• Развитие на интегрирани, ефективни процеси, които да се използват в
целия университет;
• Споделено изполване на индивидуализирана студентска система,
която осигурява точна информация
за всеки студент на всеки, който
се нуждае от нея и има право за
достъп.

4.2.5. КОРПОРАТИВЕН УНИВЕРСИТЕТ
Корпоративният
университет
е
“образователна
организация,
която
е стратегически инструмент, предназначен да подпомага своята организация-майка в постигане на нейната мисия, като провежда дейности,
които развиват индивидуалното и
организационно учене, знания и мъдрост” (Allen, 2002). В началото на 80-те
години в САЩ е имало 400 корпоративни
университети, а през 90-те години този
брой се е увеличил на 1600. Около 40% от
най-големите (Fortune 500) компании са
основали свои университети. Прогнозира
се, че броят на корпоративните университети ще надвиши броя на
традиционните университети в САЩ
до 2010 г. (Corporate University Xchange,
1999). Много традиционни колежи и
университети се чувстват застрашени от
феномена „корпоративен университет”
(Dumestre, 1999). Този феномен се
наблюдава, защото американското висше
образование не отговаря на нуждите
на работниците в една променяща се
икономика. Kleingartner и Jiang казват,
че “Поради възможността онлайн
обучението да може да се използва от
всеки, независимо от времето и мястото,
то е значителен елемент от стратегията
за обучение на увеличаващия се брой
корпорации. От 1995 се наблюдава
виртуална експлозия при използването
на онлайн обучение” (Kleingartner, Jiang, 2001). Като резултат, програмите
за обучение на служители, заплащани
от работодателя, се превръщат в голям
бизнес в САЩ. Тъй като търсенето на
обучение се увеличава, докато бюджетът
е ограничен, много фирми възприемат
Web базираното обучение и започват
да търсят онлайн курсове за обучение
от доставчици, консултантски фирми и
университети. Например, Motorola University, в допълнение към съдържанието,
предоставено
от
доставчиците
на
комерсиално Web базирано обучение,
получава много от съдържанието и от
отделни преподаватели и изследователски
лаборатории по целия свят, които не са
свързани с Motorola.
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4.2.6. ФРАНЧАЙЗИНГ УНИВЕРСИТЕТ
Франчайзинг
университетите
се
създават обикновено от университетимайки в Северна Америка, Европа и
Австралия в партньорство с частни
или публични местни университети
в редица развиващи се страни и
страни в преход (World Bank, 2007). Те
локално предлагат курсове и програми,
утвърдени
от
университета-майка.
Цената на тези програми обикновено е
25-30% от пълния размер на разходите
за подобни програми, предлагани от
университета-майка. Е-обучението дава
много нови възможности за франчайзинг
в университетското обучение. Charmonman, например, предлага няколко
примера за франчайзинг университетски
програми, базирани на електронното
обучение в Азия (Charmonman, 2005).
4.2.7. УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ
НАУКИ
В последните няколко десетилетия
сме свидетели на ускорени промени
в професионалната практика на цяла
Европа, предизвикани от развитието
на обществото, основано на знания (De
Weert, Soo, 2009). Променя се образът на
високо образования професионалист със
стандартен репертоар от знания и умения.
Нараства очакването на обществото
да получи професионалист, който със
своята
креативност
и
иновативен
талант постоянно произвежда нови и
интердисциплинарни знания, които
при това да са приложими не в една,
а в различни професионални сфери.
Университетите за приложни науки
имат специална роля в намирането на
отговор на тези промени. Те трябва да
настроят дейността си към нуждите
и изискванията на индустрията. В
сравнение с обучението, предоставяно
от
традиционните
университети,
университетите за приложни науки са
по-интердисциплинарни и по-силно
ориентирани към решаването на
практически проблеми. Развитието
на способностите за решаване на
реални проблеми от по-общ характер се
превърна в едно от основните измерения
на професионалното обучение. Основни
дейности в това направление са
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трансферът на знания и прилагането
на знания, придобити чрез обучение и
изследвания. За задоволяването на тези
потребности научните изследвания
започват да играят все по-важна
роля в университетите за приложни
науки, без да се подценяват разбира се,
преподавателските задължения. Един
от основните двигатели на научните
изследвания е силната ориентация към
регионалното развитие и иновации, и
по-специално, към малките и средни
предприятия.
Обикновено, университетът за приложни науки (бил той политехника или
колеж), се класифицира в категорията
“неуниверситетско висше образование”,
но този термин е остарял и не отдава
подобаваща значимост на важното
място, което тези институции заемат
в националните системи за висше
образование (De Weert, Soo, 2009). Все
повече се признава решаващата роля,
която този тип учебни заведения играят
за изпълнението на целите, дефинирани в
Лисабонската стратегия по отношение на
иновациите и, в частност, по отношение
на тяхното значение за Европейското
висше образование и Европейското
изследователско пространство. В отговор на тези изисквания, научните
изследвания, в директна взаимовръзка
с преподавателските задължения, играят
все по-решаваща роля за университетите
за приложни науки.
През април 2009 г. министрите
на висшето образование от 46 европейски страни се събраха в Льовен за
министерската конференция, посветена на Болонския процес. Там те
определиха курса на Европа към
изграждане на глобално пространство
за висше образование и на “център на
знанието” за следващото десетилетие.
Главните приоритети, които министрите
дефинираха за новото десетилетие,
имат потенциала да дадат силен тласък
в развитието на висшето образование и
на университетите за приложни науки с
техните изследоветелски и образователни
дейности,
силно
ориентирани
към
практиката. (UASNET, 2009).
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4.2.8. ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ
Отвореният
университет,
който
предлага обучение от типа “дистанционно
обучение”, се свързва най-вече с Open
University във Великобритания. Той е
предназначен да обслужва нуждите на
зрели хора, обучаващи се от разстояние
през част от времето си, които не биха
могли да получат формално образование
като редовни студенти (Carswell et al,
1999). Такива студенти обикновено
работят на пълен работен ден, имат
семейства и други отговорности, наред
със задължението да следват курса на
висшето образование. Те може и да нямат
формална образователна квалификация
и обикновено следват курса на непълен
ден вън от сградата на университета и от
неговите физически ресурси (библиотека,
лаборатории, кабинети). Те са отдалечени
от своите университетски преподаватели
и от своите състуденти. Университетът
предлага курсове по повечето научни
дисциплини, които съдържат компоненти
като:
• Специално разработени материали
за обучение от разстояние;
• Видео и аудио касети, образователен
софтуер, експериментални комплекти, телевизионни програми;
• Личен
тютор,
които
осигурява
академична подкрепа, оценява и
коментира заданията, отговаря на
въпроси на студента, организира и
провежда очни занятия;
• Краткосрочни (обикновено едноседмични)
присъствени
учебни
занятия;
• Задания за самостоятелна работа и
писмени изпити.
Обучението от разстояние се базира
на разработени учебни материали по
курса, които играят двояка роля – от една
страна, предлагат разработеното учебно
съдържание, а от друга, подпомагат
развиването на умения за самостоятелна
работа. Обучението и подкрепата се
осъществяват, когато тюторът оцени
писмено разработеното задание от
студента. Този процес има две цели:
оценяване на напредъка на студента
и обучение. За да се осигури качество
на оценяването и последователност в
натрупването от страна на студента,

тюторът му предоставя и своите
коментари, както и цялата схема на
оценяване. Целият процес на оценяване
се контролира.
Подходът в отворения университет
е центриран около учaщия (“подкрепяно
отворено учене”) и има следните основни
характеристики:
• Отворен и равноправен достъп.
Няма ограничения за достъп до
това обучение и курсовете са структурирани по начин, който позволява
и на студентите с недостатъчна
формална подготовка да достигнат
бързо университетското входно равнище;
• Ангажимент за качество. Преди
да бъдат поднесени, всички курсове
се подлагат на щателно тестване за
степен на задълбоченост;
• Помощ/подкрепа за студентите.
На студентите се предоставя бърза
обратна връзка, както и консултации
по академични и лични проблеми,
свързани с учебния процес, за да
се задържи интересът им и да се
мотивират дейностите им.
Тази предимно писмена система
се оказва надеждно изпитан модел
на следване във Великобритания, но
тя все пак има определени слабости и
ограничения (Carswell et al, 1999). Тя не
може да достигне желаните скорост
и гъвкавост на взаимодействията
в учебния процес, които са важна
предпоставка за задържане на дистанционно обучаващите се студенти,
особено на чуждестранните студенти.
Последните са и най-засегнати от другия
недостатък – невъзможността студентите
да бъдат постоянно консултирани.
Моделът на отворен университет
базиран на интернет беше развит
от повечето отворени университети в
света. В днешно време Open University
във Великобритания е сред лидерите
в областта на e-обучениеto. Той се
присъедини към движението “Отворени
образователни ресурси” чрез начинанието
OpenLearn Initiative, като по този начин
осигуряват възможност за отворен
достъп до учебните си материали (OpenLearn, 2009). Посетителите на Web сайта
на OpenLearn могат да направят избор на
учебни материали, налични по целия свят,
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свободни за ползване от всеки желаещ,
и да изграждат общности от обучаващи
се, обединени около определено учебно
съдържание и използващи разнообразни
инструменти и стратегии. OpenLearn
вече предлага пълен обхват от учебни
дисциплини, като се започне от входно
университетско равнище и се стигне
до равнище докторантура. Oткакто е
създаден сайтът, вече е бил посетен от
над 3 милиона посетители.
Отворените университети обикновено
се свързват с “отворено учене” – термин,
използван за описание на “гъвкаво
разработени курсове, отговорящи на
индивидуалните изисквания” (Bell, Tight,
1993). Моделът на отворен университет
е използван в много страни - и бедни,
и проспериращи, например в Испания,
Бразилия, Малайзия, Филипините, Индонезия, Южна Африка и др. (D’Antoni,
2006; Charmonman, 2005).
4.2.9. ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ
Както вече беше подчертано, ИКТ
са двигател на глобалната промяна в
обществото. Те предоставят на всички,
в това число и на университетите,
както
неизчерпаеми
възможности,
така и много предизвикателства. Чрез
използването на ИКТ университетът може
да подобри качеството на обучението,
на изследванията, на управлението и
на кооперирането. В допълнение, тези
технологии им позволяват да привлекат
студенти не само от региона, но
практически от целия свят. За целта обаче,
се налага университетите да разработят
и прилагат подходящи политики и
стратегии, внимателно да планират и
ефективно да управляват преминаването
към този нов начин на функциониране.
Виртуалният университет (виртуалният кампус) може да бъде
разглеждан като “метафора на една
електронна среда за преподаване,
учене и изследвания, създадена чрез
конвергенцията на няколко относително
нови технологии, включително, но
не изчерпващо се с тях - интернет,
Web,
компютърно
опосредствани
комуникации”
(Van
Dusen,
1997).
Разбирането
за
“кампус”
отразява
американските традиции във висшето
образование. Turner споделя: “Като тип
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град от микрокосмоса, той (кампусът) е
бил оформен от стремежа да се създаде
една идеална общност и често е бил
средство за изразяване на утопичния
социален възглед на Американското
въображение. Над всичко, кампусът
разкрива силата, която физическата
среда може да притежава като
въплъщение на характера на една
институция” (Turner, 1995). Макар
че много университети не са от тип
“кампуси”, всички те могат да си
позволят изграждането на виртуален
кампус. Поради това е по-подходящо
да се използва тъкмо този термин “виртуален кампус”.
Състоянието на образователните
системи по света често се описва като
кризисно – има редица фактори на
промяната, които засягат тези системи
(D’Antoni, 2006; Hernes, 2006):
• нова демография: нарастващият
брой на населението в света,
нарастващата урбанизация, международната
миграция,
застаряващите общества, нови и стари
болести - всички тези явления
представляват предизвикателство за
образователната система;
• глобализация: наред с другите
предизвикателства,
цифровизирането на знанията и процесът на
премахване
на
образователните
граници, технологиите, икономическият
обмен,
политическото
интегриране и култура изискват
образователните системи да направят
така, че да се намали неравенството
между отделните страни и да се
предотврати задълбочаването на
технологичните и познавателните
празнини на най-изостаналите от
тях;
• нарастване на обема на знанията
и нарастване на тяхната икономическа значимост: ИКТ и развитието
са
тясно
обвързани,
но развитието трябва да бъде
възприемано като знание, което
може да се претвори за различни
човешки нужди. Богатството и
благоденствието на обществото се
определят от неговата способност да
се обучава и хората на това общество
трябва да се научат да споделят едни
с други генерирането и прилагането
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на знания във всички сфери на
човешкия живот;
достъп до интернет: това води до
глобализиране на информацията
и нарастващ достъп до нея. В
същото време, нараства цифровото
разделение, поради различията във
възможностите за достъп;
намаляване на държавното финансиране, което води до нарастване
на конкуренцията между отделните
потребности на обществото;
необходимостта от учене през
целия живот, което налага необходимост и от нови подходи.

В светлината на казаното по-горе,
университетите са изправени пред
сериозни предизвикателства, например
(D’Antoni, 2006; Hernes, 2006):
• подобряване на качеството, увеличаване на достъпа и намаляване на
цените;
• модулно структуриране на обучението,
така че да бъде лесно използвано,
после прегрупирано и използвано
отново;
• промяна на ролята на преподавателя;
• развиване на компетенции за
е-обучение;
• промяна в стила на институционалното управление, така че то
да стана по-адаптивно и гъвкаво.
Обучението
без
граници
се
свързва с осигуряване на обучение,
което надхвърля лимитите на времето,
пространството
и
географското
положение (Mason, 2006). Болонският
процес и Лисабонската стратегия, чрез
Европейското пространство за висше
образование, поставят ударение върху
изграждането
на
образование
без
граници в Европа. Много университети
в различни части на света, включително
и във Великобритания, предлагат такова
обучение.
Моделът
на
виртуалния
кампус предлага нови измерения в
осъществяването на обучение без граници.
Основните ограничения за реализиране
на този тип обучение в различните страни
са (Mason, 2006):
• равнищата и типовете образование:
например, специализирано и висше
образование, обучение на възрастни

•
•

•

и обучение през целия живот;
частно и публично образование;
равнище на развитие на държавата
и равнище на развитие на отделния район: например, наличие
на инициативи, идващи от бизнеса
или от публичния сектор, наличие на
транснационални консорциуми;
време и пространство: наличие
на виртуални или онлайн среди за
учене.

В допълнение, обучението без граници
зависи от степента на проникване на
ИКТ в страната, от предпочитанията
към различни форми на обучение и от
съответната правна уредба. И качеството
на обучението, и стойността на получения
сертификат/диплома, са от голямо значение. Макар че конкуренцията между
университетите е закономерна, не трябва
да се подценява съществената значимост
на нуждата от коопериране между тях.
В едно изследване, базирано на 10
случая от различни географски райони, са
били идентифицирани четири различни
институционални модела (Middlehurst,
2006):
• новосъздадена институция, функционираща като виртуален университет;
• еволюирала съществуваща институция със звено в нея, което предлага
виртуално обучение;
• консорциум от партньори, създаден
да разработва и/или предлага виртуално обучение;
• търговско предприятие, предлагащо онлайн обучение.
Много
университети
използват
партньорството като средство, за
да навлязат в глобалния пазар на
е-обучение и да завладеят позиции в
икономически по-изостанали страни
(Bates, 2001). Партньорски институции
от по-слабо развитите страни адаптират
продукта към местната култура, език,
локална и национална акредитации,
споделяне на разходи и рискове, и
достъп до съседни пазари или до
пазари с подобни език и културни
традиции. Всичко това носи значими
ползи за партньора от по-развитата
страна. Много страни инициираха създаването на национални виртуални
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университети от най-различен тип, като
например Пакистан, Гърция, Швеция,
Великобритания, Финландия, България
и др. (D’Antoni, 2006; Смрикаров, 2006).
Някои от тези инициативи са насочени към
разширяване на обхвата и повишаване
на обема на доставките на е-обучение
на местно равнище, докато други се
ориентират
към
международните
пазари.
Един от начините, които и развитите
и изоставащите страни използват, за да
задоволят нарастващото търсене на достъп
до висше образование, е чрез използването
на местни учебни центрове (learning centres, telecentres) (Mason, 2006). В
много случаи те са директно свързани
с университета и осигуряват място за
учебни консултации, достъп до ресурси
и локално присъствие. В други случаи те
са финансирани от агенции за развитие
или пък от други частни източници и
осигуряват достъп до широк спектър
от възможности за учене, предлагани
от различни институции, включително
предоставяне на достъп до е-обучение.
Телецентровете разполагат с подходящи
условия и предлагат на местната общност услуги, например: условия за
провеждане
на
видеоконференции,
достъп до интернет, телефон, факс и
електронна поща. Learndirect, която
стартира във Великобритания като
национална инициатива под названието
“Университет за индустрията”, се
финансира от правителството и от
частни инвеститори. Тя действа като
брокер между учещите, фирмите и
доставчиците на е-обучение. В условията
на
електронно
обзаведени
учебни
центрове, ситуирани на удобни места в
района, тя предоставя достъп до учебни
курсове и пакети с учебни материали
(Middlehurst, 2006). Специален център,
покриващ територията на страната
помага учещите да получат достъп до
необходимото учебно осигуряване. Learndirect се стреми да стимулира все повече
интерес към учене и в същото време, да
създаде подходящи условия за достъп до
учене от цялото население, включително
и от най-непривилегированите. От дълго
време в някои страни, като например
Китай, САЩ или пък Великобритания,
националните медии бяха привлечени
да доставят обучение (Middlehurst,
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2006). В Китай основните доставчици
на дистанционно обучение в публичния
сектор са 44-те провинциални радио
и телевизионни университети. Те имат
841 браншови “училища” на равнище
град или префектура и почти 1800
учебни центрове. Смята се, че тези
провинциални радио и телевизионни
университети имат около 1,5 милиона
студенти, записани в програми за висше
образование главно на входно равнище.
Тези студенти представляват около 25%
от всички студенти в системата на висше
образование в Китай.
Учещите имат нужда от подкрепа,
независимо дали тя ще е предоставена
онлайн или пък в центрове, в които
имат непосредствен достъп до учебните
материали. За съжаление, обаче, в
развиващите се страни тази помощ е
трудно да бъде предоставяна, защото там
преподавателите и експертите, запознати
с особеностите на обучение и подпомагане
в електронна среда, са малко на брой (Naidoo, 2001). Според Bates, “Електронното
обучение не е единствено възможното
решение на всички проблеми притискащи
образованието, особено в бедните развиващи се страни. Други стратегии,
каквато е например Отвореният университет, могат да осигурят по-голям
достъп и финансово по-ефективно
обучение” (Bates, 2001).
Различните типове виртуално обучение без граници, възникнали чрез
публично финансирано висше образование, включват: регионални и международни консорциуми, форми на
транс-национално
обучение,
инициативи за национални виртуални
университети (Middlehurst, 2006). Категорията „доставчици от частния
сектор” включват корпоративни университети, частни комерсиални до-ставчици,
медиен и издателски бизнес, доставчици
на образователни услуги и брокери. В
някои случаи двете категории се пресичат
взаимно и създават ясни примери за
обучение без граници. В други случаи
съществуват паралелно или съвместно,
или пък в конкуренция едни с други. Сред
пазарните лидери в САЩ е и University
of Phoenix, който има повече от 100,000
регистрирани студенти, обучаващи се
виртуално или в учебни центрове в САЩ,
Канада, Порто Рико и Германия.
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4.2.10. ВЪЗНИКВАЩИЯТ ГЛОБАЛЕН
МОДЕЛ
Докладът “Глобалната мобилност
на студентите 2025” (The Global Student Mobility 2025) предвижда, че
търсенето на международно образование ще нарасне от 1,8 милиона
международни студенти през 2000
година на 7,2 милиона през 2025
година. Това разкрива невероятни
възможности и нови предизвикателства
пред всички университети (OECD,
2007b). В днешно време, в обществото
базирано на знания, изследователски
ориентираните
университети,
които
са ключови институции за социално и
икономическо развитие, започват да
стават все по-международно ориентирани
(Mohrman, Ma, Baker, 2008). Макар
че
изследователските
университети
представляват една малка част от
висшите учебни заведения, другите
институции често гледат на тях като на
модел за подражание, така че тяхното
влияние се оказва по-голямо от колкото е
техният брой. Моделът “изследователски
университет” дава начало на един нов
феномен, дефиниран като Възникващ
глобален модел (Emerging Global Model,
EGM) на изследователския университет
на 21ви век. Тук ударението пада върху
международния характер на малка група
от водещи институции - авангардът на
висшето образование – които действат
в синхрон със силите на глобализацията.
Университетите
от
типа
EGM
се
характеризират с висока интензивност на
провежданите научни изследвания, при
това такива, които надхвърлят предишни
научни постижения. Те са въвлечени
в световна конкуренция за студенти,
преподаватели и финансиране. Тези
университети оперират в среда, в която
традиционните граници (политически,
езикови, равнище на достъп) все повече
загубват своята традиционна роля. Тези
топ-университети гледат отвъд границите
на страните, в които се намират, затова
могат да бъдат определени като транснационални по природа.
EGM поставя акцент върху необходимостта от инвестиции в човешкия капитал, защото това е от
изключителна
важност
и
нациите
могат да стартират разумно премислен

процес на производство на знания,
като насочат публични инвестиции към
изследователските университети. Така
висшето образование, и по-специално
институциите на EGM, се превръщат
в ключов елемент от рецептата за
постигане на управляван социален и
икономически прогрес, финансиран
от
националната
държава.
Някои
наричат EGM “супер изследователски
университет”, като по този начин
подсилват световната перспектива и
високите научни резултати на това
подразделение
изследователски
университети
(Baker,
2007).
Такива
университети има най-вече в САЩ
и броят им там постоянно нараства,
но моделът се пренася вече и в много
други изследователски университети по
света. Все пак, трябва да се отбележи,
че много богати нации, като например
Германия, все още изпитват затруднения
да създадат поне един такъв университет
(Baker, 2007).
Могат да се определят 8 общи
характеристики на EGM университетите,
макар че не всички те ги демонстрират
по един и същ начин и в една и съща
степен (Mohrman, Ma, Baker, 2008).
Университетите от типа EGM:
a. виждат своята мисия като
надхвърляща границите на националните държави, обучавайки в глобална перспектива
и изпреварвайки границите на
световното познание;
b. са с нарастващ интензитет
на научните изследования и
използването на научни методи в
учебни дисциплини, надхвърлящи
конкретната научна област;
c. имат преподаватели и изследователи,
които
като
производители на ново знание, възприемат и нови роли,
променяйки
традиционните
независими модели на изследване и възприемат екипноориентирани, междудисциплинни
и международни партньорства
в научни изследвания, ориентирани към реални световни
проблеми;
d. надхвьрлят
финансирането,
предоставяно от държавата,
както и студентските такси,
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e.

f.

g.

h.

разнообразявайки своята финансова база с финансиране от
корпорации и от частни донори,
конкурентни конкурси и грантове
за разработване на технологични
иновации и за сьздаване на
нов
печеливш
бизнес
като
продукт от едно изследователско
предприятие;
създават нови взаимоотношения с други университети,
правителства и корпорации, за
да стимулират икономическо
развитие и да произвеждат
знание за подобряване на социалното благоденствие;
са възприели стратегия за назначаване на суденти, преподаватели и администратори, идващи от целия свят;
изискват по-голяма вътрешна
комплексност, ориентирана към
такива изследвания. Например,
те създават интердисциплинарни
центрове, интегрират изследователски елементи в програмите
за обучение на студентите и имат
достъп до големи технологични
инфраструктури за разработване
на открития;
сътрудничат си с международни неправителствени организации и мултиправителствени
организации в подкрепа на
съвместни изследвания, обучение
на студентите, мобилност на
студенти и академичен състав и
валидирането на международния
им статут.

Както може да се забележи, университетите от типа EGM интегрират
в себе си и характеристиките на
предприемаческия университет. Те
измерват своите глобални изследвания
по няколко начина, например, по броя
и процента на чуждестранните студенти, представлявщи доказателство за
интернационализация. Университетите
от типа EGM отделят специално внимание
на чуждестранните докторанти, като
търсят най-добрите умове в света, които
да допринесат после за изпьлнението на
изследователските им програми, като
част от собствените им докторантски
изследвания. Освен това, те развиват
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партньорства с водещи образователни и
научни институции в чужбина по-често
в областта на изследванията, отколкото
по повод на учебните програми. Те се
стремят да разширят своето влияние и
интелектуален потенциал, без да строят
кампуси в други страни (Mohrman,
Ma, Baker, 2008). Така се създават
възможности за международен обмен
за своите собствени студенти, като
за мярка за интернационализация
използват процента от студентската
популация
с
формално
(частично)
обучение в други страни. Университетите
в икономически развитите страни
насърчават своите студенти да участват
в краткосрочни изследвания в чужбина
в рамките на различни програми.
Например, Европейските програми
за мобилност, резултат от Болонския
процес, се стремят да сьздадат чувство
за “транснационален европеизъм”
(van Vught, 2007), която е може би найразширената международна мобилност
на студенти. Много развиващи се
страни изпращат свои студенти и
преподаватели вьв водещи институции,
за да получат модерно образование, с
което после да допринесат за развитието
на собствената им страна. Сьздаването
на
официални
споразумения
с
университети и изследователски институти в други страни е друг индикатор
за интернационализирането на институцията. Разширяването на старите
функции на преподаване, изследвания и
услуги е сърцевината в развитието на EGM
и това най-добре описва този модел като
конгломерат за знание (Geiger, 2004).
Професорите в EGM университетите имат
многопосочни отговорности – от тях се
очаква не само да провеждат изследвания,
годни за публикуване, но освен това, те
трябва да обучават редовните студенти
и докторанти, да предоставят услуги на
своите университети и да предоставят
своите знания в полза на местни и
национални общности. Както в развитите,
така и в изостаналите страни, се проявява
тенденцията кьм изграждане на нови
взаимовръзки
(“triple-helix”)
между
висшето
образование,
индустрията
и правителството и така се очертава
третата мисия на университета – да
обслужва обществото (Etzkowitz, Leydesdorff, 1998). Правителствата подкрепят
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изследователските университети да си
сътрудничат с бизнеса, за да допринасят
за развитието на икономиката.
Акредитирането на трансграничното обучение е сред най-съществените
начинания в глобализирането на образованието. САЩ са една от страните,
които разгръщат подобна дейност по
международно осигуряване на качество
(OECD, 2007b). Много от приблизително
80-те
агенции
за
акредитация
в
САЩ предприемат акредитация на
институциите или пьк правят оценяване
на
специализирани
професионални
направления за обучение извън САЩ.
Беше установено, че стотици програми
и институции в дузина страни са
били
акредитирани
от
признати
американски агенции. Появяват се вече
и някои международни алтернативи,
по-специално в някои специализирани
области на обучение, като например
Европейската система за осигуряване на
качество (EQUIS), която чрез Европейската
фондация за развитие на управлението,
предоставя международна оценка и
акредитация на програмите MBA (OECD,
2007b). Едно от предизвикателствата на
транс-граничното акредитиране е да се
реши как различните акредитиращи
структури биха осигурили равностойно третиране на всички обследвани
институции. Забелязва се, че на международно равнище има определен риск
от комерсализация на дейностите
по осигуряване на качество. В това
отношение, OECD и UNESCO вече са
предложили определени общи насоки
за извършване на трансгранично
оценяване на качеството (OECD,
2007b).
4.2.11. ГЛОБАЛНИ АЛИАНСИ
Както вече беше споменато по-горе,
в развитието на глобалното обучение, се
забелязва тенденция кьм изграждане на
глобални алианси. Причините за създаване
на партньорства или консорциуми от
университети, са разнообразни (Mason,
2006):
• споделяне на общи ресурси, разходи и инфраструктури, с които да
се осъществява обучение;
• конкуриране с международни доставчици на образование;

•

намаляване на дублирането между
съществуващите университети.

Една от първите глобални университетски мрежи е Universitas 21 (изградена през 1997). Тя включва 21 водещи
изследователски университети от 13
страни, в това число Австралия, САЩ,
Канада, Китай, Индия, Сингапур, и др.
(Universitadas 21, 2009). Всички членове
на мрежата общо имат над 650,000
студенти, над 130,000 преподавателски
състав и вече над 2 милиона възпитаници.
Техните общи бюджети надхвърлят 13
милиарда долара и получават грантови
приходи за изследвания от над 3 милиарда
долара. Целта на мрежата е да облекчи
сътрудничеството и кооперирането между
университетите-участници и да създаде
за тях възможности, които никой от тях
не би бил способен да получи, ако е сам
или пък в двустранно сътрудничество.
Основните принципи, които следват
университетите в мрежа, са:
• глобален фокус и глобални преспективи;
• ангажираност с върхови постижения във всичко, с което се захващат;
• ангажираност при въвличане в
колаборативни и кооперативни
дейности и наред с това – наличие
на ясно формулирани резултати;
• решителност от всяка дейност да се
получава принадена стойност;
• непрестанен стремеж за иновации
и за създаване на многопосочни възможности за всички членове;
• устойчивост на предприеманите
дейности.
Всички институции-членове на Universitas 21 са сьвременни университети,
в които изследванията заемат основно
място и които осигуряват стабилно
качество на всички свои дейности
в мрежата. Те предлагат възможности
за глобално образование, изследвания,
проекти и услуги. Мисията на Universitadas 21 е определена по следния
начин: “Като водеща глобална мрежа
от
изследователски
университети,
Universitas 21 се стреми да създаде
ясни възможности за многостранно
коопериране и ангажираност. Нейните дейности са фокусирани около
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развитието на образованието; мобилността на студенти и на всички
категории преподавателски състав;
трансфер на изследвания и на знания,
както и развитие на основните системи
и процеси, подпомагащи изпьлнението
на тези дейности. Чрез многостранни
програми, проекти и екипи, Universitas 21
се стреми да максимализира уникалните
възможности за въвличане в дейност,
като надхвърли съществуващите двустранни споразумения и по този начин,
да усили капацитета и репутацията на
своите членове.”
Друг
убедителен
пример,
демонстриращ проявяващите се тенденции,
е Международният алианс от изследователски университети (International Allience of Research Universities)
(IARU, 2009), който включва 10 водещи
университа: Australian National University, ETH Zurich, National University of
Singapore, Peking University, University
of California, Berkeley, University of Cambridge, University of Copenhagen, University of Oxford, the University of Tokyo и Yale
University. Тези университети имат обща
визия и амбицията да “обучават бъдещи
лидери”. Алинсът насърчава и подкрепя
следните дейности:
• Програма от интензивни летни училища предлагана чрез глобалната
програма IARU;
• Значими конференции, в които се
насърчава участието/приноса на
академичните среди от алианса;
• Обмен на студенти и докторанти;
• Разработване на съвместни или
двойни системи за присъждане на
образователна степен;
• Ангажиране на всеки университет
да насърчава обмена на преподаватели.
Алиансът планира още да търси
подкрепа от индустрията, правителства
и фондации за разработването на
изследователски проекти, за споделяне
на знания, за комерсиализиране на
научните резултати и за изграждане на
съответната правна и академична рамка
във всяка страна.
Издателските къщи също са активни в дейността си в университетските
алианси, колежите и другите доставчици
на образователни услуги (Middlehurst,
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2006). Глобалните издатели Pearsons
and Thompson Learning са лидери на
пазара в тази сфера. Преди няколко
години, Pearsons създаде партньорство с
няколко традиционни университета във
Великобритания и САЩ. Те разшириха
своите портньорства, като по този начин
започнаха да доставят по-широк обхват
от образователни услуги. Например,
в партньордтво с America Online,
издателство Pearsons сложи началото
на “учебна мрежа” (Learning Network) с
University of Phoenix, който има права
да предлага разработено по поръчка
електронно съдържание, базирано на
учебници, издадени от Pearsons. През
2000 г. Thompson инвестира в Universitadas 21 (виж по-горе). Издателите могат
да съчетават своите основни умения в
маркетинг, разпространение, разработване на учебно съдържание и на
електронни системи за доставка в
алианс със структурите, предлагащи
услуги за учене, оценяване и акредитация.
По този начин те обогатяват асортимента
от предлагани услуги за съществуващите,
а и за нови пазари.
4.2.12. ОТВОРЕНИ РЕСУРСИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ
Глобалното образователно движение
за промяна даде живот и на още едно
явление - така наречените „отворени
ресурси за обучение” (Open Educational
Resources - OER), които съдържат огромен
потенциал да преодолеят демографските,
икономически и географски граници
и да предлагат програми за учене през
целия живот и за индивидуално учене.
Терминът „отворени ресурси за обучение”
беше приет от UNESCO през 2002 г., за
да дефинира свободното доставяне на
образователни
ресурси,
осигурявани
с помощта на ИКТ, предназначени
да задоволят нетърговските нужди от
консултиране, употреба и адаптация на
образователни материали на различен
вид потребители (D’Antoni, 2008). Найчесто използваната дефиниция за OER е
“цифровизирани материали, предлагани
свободно на преподаватели, студенти и
самостоятелно учащи за многократна
употреба с цел преподаване, учене и
извършване на изследвания” (OECD,
2007а). Три са областите, в които се
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създават отворени ресурси за обучение
(OECD, 2007a):
• Учебно съдържание: пълни курсове
за обучение, отделни модули от учебно
съдържание, обекти за изучаване,
колекции от статии от списания;
• Инструменти
(електронни
приложения):
разработване
на
софтуер, подпомагащ доставката и
многократната употреба на учебно
съдържание, включително търсене
и реорганизация на учебно съдържание, системи за управление
на учебно съдържание и на учебен
процес, инструменти за разработване
на съдържание и поддържане на общности, учещи от разстояние;
• Ресурси, подпомагащи внедряването: лицензи за интелектуална
собственост, за да може да се
предлага отворено публикуване на
материали, принципи за проектиране
на съдържание и добри практики
в локализирането на учебно съдържание.
Декларацията за отворено обучение
от Кейптаун предлага три глобални
стратегии, за да се разширят обхватът и
влиянието на OER (Yuan, MacNeill, Kraan,
2008):
• Насърчаване на преподаватели
и учени да участват активно в
появяващото се отворено образователно движение. Създаването и
използването на отворени ресурси
трябва да се считат за интегрална
част от обучението и трябва да бьдат
подкрепяни
и
възнаграждавани
подобаващо;
• Отворените ресурси за обучение
трябва да се споделят свободно
с
другите
потребители,
чрез
осигуряването на отворени лицензи,
които да разрешават обновяване,
превод и подобряване на ресурсите от
всеки потребител. Ресурсите трябва
да се публикуват във формат, който
позволява както лесната им употреба,
така и редактирането им при нужда
и който е лесно адаптируем кьм
различни технологични платформи;
• Правителствата,
училищните
настоятелства, колежите и университетите трябва да превърнат
отвореното обучение в свой най-

важен приоритет. На практика
ресурсите за обучение, финансирани
от такси на данъкоплатците, би
трябвало да са отворени ресурси
за обучение. При акредитиране и
приемане на учебни заведения, би
трябвало да се дава приоритет за
наличието на отворени ресурси за
обучение.
Според OECD, в света вече има над
3000 курса с отворен достъп (opencourseware), предлагани от над 300 университета
(OECD, 2007a). Например:
• MIT OpenCourseWare (OCW, 2009) е
най-известния пример за използване
на модела OER. Публикувани са в
интернет около 1,800 учебни курса,
които са безплатно достъпни за
преподаватели и учащи от целия
свят. Всеки от курсовете предлага
лекции, пакет от проблемни ситуации
за
решаване,
учебни
планове,
материали за четене, инструменти и
симулации, а също и видео- и аудиолекции, така че потребителите могат
да ги използват за нуждите на своето
самостоятелно учене и като модел
за своите собствени инициативи за
създаване на отворени ресурси за
обучение. Материалите, създавани
в MIT, са преведени на най-малко
10 езика, в това число испански,
португалски, китайски, тайландски,
френски, немски, виетнамски и
украински.
• Инициативата “Отворено учене”
(OpenLearn) беше предприета от Open
University във Великобритания, за да
могат да правят селекция на свои
материали, които да предоставят
безплатно на целия свят и така да
изграждат общности от учещи и
преподаватели, обединени около
учебното съдържание, използвайки
богата палитра от инструменти и
стратегии;
• Консорциум
OpenCourseWare
(OCWC, 2009) – коопериране на
повече от 100 институции за висше образование и асоциирани
организации от целия свят, създаващи
отворено образователно съдържание,
като използват общ модел. Моделът
на този консорциум насърчава
институциите да се включват в
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определен вид коопериране за създаване на ресурси, споделени с
другите, и да разработят обща рамка
за оценяване, валидна за всички
членове на консорциума.
Едно изследване на MIT OpenCourseWare показва, че през 2005 г. техният
Web сайт е бил посетен от 8.5 милиона
потребители, което представлява годишно нарастване от 56% в сравнение с
2004 г. (Yuan, MacNeill, Kraan, 2008).
Данните показват, че 61% от трафика се
осъществява от други страни (не от САЩ),
49% от посетителите определят себе си
като самостоятелно учещи, 32% - като
студенти и 16% - като преподаватели.
Отворените за достьп учебни
помагала са специален пример на OER
(Frydenberg, Matkin, 2007). Стойността
на учебниците във висшето образование
обикновено се плаща от студентите
или от техните родители и този разход
представлява
съществена
част
от
общите разходи за получаване на висше
образование. В същото време, цените
на учебниците нарастват, а тяхната
полезност за процесите на преподаване
и учене – намалява, тъй като от една
страна, в интернет се предлагат безплатно
все повече учебни материали, от друга нито педагогическият подход, нито пьк
оценяването на ученето могат добре да се
адаптират към печатаните учебници.
Един свободно достъпен учебник
може да се разглежда като континуум: от
едната му страна е физическият учебник, който просто е бил цифровизиран
и инсталиран на Web сайт, достъпен
за всеки, а от другата – модел на
електронна книга, базирана на нови
технологии: динамична, интерактивна,
редовно обновявана (включително и от
потребителите), локално адаптирана
за местни нужди, реорганизирана
и т.н. Отворените курсове, налични
в интернет, могат да се превърнат
също така в центрове, около които се
събират общности от студенти и преподаватели. От отворените курсове може
да се извлича информация под формата
на мета-данни за резултати на голяма
група студенти. Тези мета-данни могат
да бъдат използвани за измерване на
студентските постижения и за да се подобрява практиката на преподаване.
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Тези материали могат да подпомогнат
професионалното развитие на преподавателите по начини, които трудно
биха могли да се използват, когато
се работи със статични текстове.
Отворените курсове могат лесно и бързо
да интегрират допълващи учебни
ресурси чрез връзки до други Web
базирани материали. Основните бариери
тук са изискваните пьрвоначални
разходи и устойчивостта на ресурсите
във времето, както и развитието
и поддържането на създадените
около тях общности. Отворените за
достьп учебни материали, а така също
и цялото начинание OER, са много
важни инструменти за преодоляване
на проблемите в образованието в
развиващите се страни.
Една от последните разработки
на OER е свързана с изграждането на
отворено хранилище за научни публикации и други изследователски резултати,
каквито са например: Dspace, разработен
в MIT (DSpace, 2009); DSpace на проекта
TENCompetence (TENCompetence, 2009),
инициативата
“Онлайн
достъпни
изследвания” на Open University във Великобритания (ORO, 2009) и TeLearn,
разработен в рамките на проекта Kaleidoscope (проект за изграждане на мрежа
от институции за върхови постижения)
(TeLearn, 2009). Споменатите хранилище
съдържат свободно достъпен ресурс, в
който членовете или заинтересованата
аудитория могат свободно да правят
търсения и прелиствания. Dspace на MIT
например, съдържа колекция с повече от
20 000 заглавия.
Използват се няколко подхода за
управление на качеството на ресурсите
(Yuan, MacNeill, Kraan, 2008):
• Институционално-базиран
подход: той се опира на мерките за
осигуряване на качество, разработени
вътре в институцията, както и на
репутацията на самата институция.
Това би трябвало да убеди потребителя,
че материалите предоставени в Web
сайта на тази институция са с много
добро качество (MIT и Open University, Великобритания);
• Подход, базиран на съвместно
оценяване от колегията (peer review): това е един от най-използваните
подходи в академичните среди;
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Подход, базиран на отворено
оценяване, извършвано от потребителите (Open Users Review): Това е
специфичен подход “отдолу-нагоре”,
позволяващ на отделните потребители
да решат по свое усмотрение дали
един учебен ресурс е с високо
качество, дали е полезен или пьк
добър в някакво друго отношение.
Обикновено потребителските мнения
и коментари се категоризират или
просто се канят потребителите да
опишат как те са използвали ресурса.
Друг подобен метод е чрез отчитане
на броя тегленията на всеки от
ресурсите от Web сайта.

За да се осигури оперативна съвместимост, достъпност и многократна
употреба на учебно съдържание от тип
OER, са разработени различни стандарти
и спецификации.
4.2.13. Е-ИНФРАСТРУКТУРИ
ЗА ЕЛЕКТРОННА НАУКА
Науката и изследователската дейност все повече става глобална. Възниква
понятието
електронната
наука
е-наука
(e-science),
което
отразява
появата на нови изследователски методи,
използващи значителни изчислителни
ресурси, данни и научни инструменти
(EC, 2009). За да се улесни бързият преход
към e-наука, ЕК и държавите-членки
направиха значителни инвестиции в
е-инфраструктурите (e-infrastructure),
включително
в
паневропейската
научноизследователска мрежа GÉANT (GÉANT, 2009), в т.нар. гридове за
електронна наука, инфраструктури
за данни и суперкомпютри (grids
for e-science). GÉANT2 е широколентов
академичен интернет, който предоставя
услуги на научното общество в Европа,
като свързва 30 милиона изследователи
в 34 европейски страни и да осигурява
свързаност с много други страни по
света. Европа се стреми към световно
лидерство в тази област през 2020г. и
утвърждава е-инфраструктурите като
устойчива платформа за насърчаване на
иновацията. Въвеждането на ИКТ във
всички етапи на процеса на научна
дейност ще позволи на изследователите да
осъществяват икономически ефективно

сътрудничество със свои колеги по целия
свят. Все по-често се използват методи
за експериментиране чрез компютърна
симулация („in-silico”) (Atkins et al, 2003).
Това разкрива нови възможности за
научни открития и за съвместна работа
между човека и машината. Прави се
бавен преход от „мокри лаборатории“
към виртуални изследователски среди.
Виртуализацията на експериментите
позволява на изследователи навсякъде
по света да си сътрудничат и да
обменят
данни,
като
използват
съвременни изследователски мрежи и
грид инфраструктури. По-нататъшното
развитие на е-инфраструктурите като
стратегическа платформа в основата
на европейското научно и иновационно
лидерство
е
както
необходимост,
така и шанс. Това изисква подновени
усилия от държавите-членки, ЕК и
научните общности за увеличаване на
инвестициите в е-инфраструктури и за
осигуряване на подходящо координиране
и съгласуване на националните и
общностните стратегии (EC, 2009).
Суперкомпютърните е-инфраструктури
предоставят
възможност
за
решаване на проблеми, свързани с
интензивно използване и обработка на
данни и моделиране. Е-науката е свързана и със създаването на глобалните
виртуални изследователски общности, които проправят пътя за навлизането
на изследователските модели от типа Research 2.0, свързани с използването на
новите Web 2.0 технологии.
Електронната инфраструктура (cyberinfrastructure) е комбинация от
хардуер, софтуер, услуги, персонал
и организация, която предлага широк
спектър от услуги на глобалните изследователски общности (виж Фиг. 63).
Такива са например услуги за (Atkins et
al, 2003):
• високо-скоростни изчисления (high
performance computation services);
• управление на данни, информация и
знания;
• наблюдение, управление и производство;
• визуализация и интерфейси;
• коопериране.
на

Слоят на услугите е базиран
основополагаща
технология
за
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изчисление, съхраняване и комуникация.
Е-инфраструктурата трябва да осигури
на изследователските общности използването на познавателни среди за
изследвания и обучение с ефективни,
специфично конструирани приложения,
които в същото време са и оперативно
съвместими. Оперативната съвместимост
е важна предпоставка за изпълнението
на
многодисциплинни
проекти.
Възникват нови типове научни организации и съпровождащи ги среди,

например, “лаборатории без стени”, колаборатории, грид-общества, общества
за
е-наука,
виртуални
общности.
Необходимо е “да се окуражи, подпомогне
и ускори тази революция отдолу-нагоре
по начин, който да доведе до максимални
ползи и да минимизира излишните
или
неефективни
инвестиции,
а
също и да елиминира бариерите пред
интердисциплинарните
изследвания”
(Atkins et al, 2003).

Среди за изследвания и обучение, специфични за общността (collaboratory,
сo-laboratory, grid community, e-science community, virtual community)
Адаптиране на приложения към специфичните нужди
на учебни дисциплини и проекти
Услуги за
високоскоростни
изчисления

Услуги за
управление
на данни,
информация и
знания

Услуги за
наблюдение,
управление и
производство

Услуги за
визуализация
и интерфейси

Услуги за
колаборация

Мрежи, Операционни системи, Middleware
Базисни технологии: изчисления, съхраняване, комуникация

Фигура 63. Интегрирани услуги предлагани от е-инфраструктурата, за да се
осигури нова познавателна среда за изследвания и обучение (Atkins et al, 2003)
Терминът
е-инфраструктура
се
използва, за да обозначи една нова
среда за изследвания, в която всички
учени, независимо от това дали работят
за своите основни институции или за
други национални или международни
научни инициативи, имат възможност
за споделен достъп до уникални или
до разпределени научни апаратури
или установки (включително данни,
инструменти, компютри и комуникации),
без значение какъв е техният тип или в
каква точка от света се намират (Cordis,
2009). Възникващите нови типове научни
организации и придружаващи ги среди
за наука могат да обслужват отделни
личности, екипи и организации по начини,
които революционизират досегашните
изследователски практики. Индустрията
може да бъде важен партньор в
разработването и разгръщането на
е-инфраструктура, но също така тя самата може да се облагодетелства от
нея. Е-инфраструктурата може да бъде
платформа за съвместни инвестиции,
изграждайки
нови
партньорства
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между университети и индустрия
и по този начин да се катализира
структурирането на нови организационни
форми на създаване на знание и на
обучение в информационното общество
(Atkins et al, 2003).
Има
множество
примери
за
внедряване
на
проекти
за
е-инфраструктури, например:
• Grids for E-sciencE - EGEE (EGEE,
2009). Този проект е финансиран от
ЕК и е насочен към внедряването
на последни постижения в гридтехнологиите и към разработването
на грид-инфраструктура за услуги,
която да бьде достьпна за учените
по 24 часа в денонощието. EGEE
е най-голямата многодисциплинна
грид-инфраструктура в света. Тя
събира в себе си повече от 140
институции,
които
произвеждат
надеждни и способни за надграждане
изчислителни
ресурси,
достъпни
за изследователските общности в
Европа и в света. В момента тя се
състои от около 300 Web сайта в

Румен Николов - Глобалният кампус

•

50 страни и дава на своите над 10
000 потребители достъп до 80 000
процесора по 24 часа на денонощие.
EGEE-III е проект, съ-финансиран от
ЕК и цели да разшири и оптимизира
грид-инфраструктурата, която в
момента обработва до 300 000 заявки
на ден от научни области, простиращи
се от биомедицина до ядрен синтез.
Грид-инфраструктурата
EGEE
е
подходяща за всякакви научни
изследвания, особено за тези проекти,
в които необходимото време и ресурси
за стартиране на приложения се
оказват невъзможни за постигане
с традиционни институционални
е-инфраструктури;
nanoHUB.org е създадена от Мрежата
за
изчислителни
нанотехнологии
(Network for Computational Nanotechnology – NCN), финансирана от
Националния научен фонд на САЩ
(National Science Fund - NSF) (NSN,
2009). NCN е мрежа от университети,
амбицирани да положат основите
в развитието на нано-технологиите
“от наука – до производство”, като
използват иновативни технологии,
изследователски симулации и нови
е-инфраструктури. Покрай нуждите
на своето обучение и изследвания,
студентите, преподавателите и изследователите от NCN, са разработили
и научен портал. Сътрудници
и партньори от целия свят се
присъединяват към NCN в тези им
усилия. Порталът nanoHUB.org е
конструиран като ресурс за цялата
нано-технологична общност от
учещи и откриватели. Изчисленията
и софтуерът са във фокуса на NCN,
което свързва учените в областта
на ИКТ с проблемно-ориентираните
учени и инженери, за да решават
огромен обем от проблеми и да
създадат единен кодекс на нанотехнологичната научна общност.

Е-инфраструктурите и виртуалните
организации разработват една нова форма на учене: учене чрез интерактивни
визуализации и симулации (NSF, 2006).
За да могат работещите и гражданите да
се възползват от тези радикални промени
в процесите на учене и изследване,
електронните услуги изискват ново

равнище на технически компетенции
от (NSF, 2006):
• бъдещите генерации от учени,
изследователи и инженери. Новите инструменти и функции на
e-инфраструктуриte променят значително природата на научните
открития и научната ерудираност.
Съвременните методи за наблюдение
и
получаване
на
данни,
за
обработването им и за представянето
им, се оказват предизвикателство
за традиционните, дисциплинноструктурирани учебни планове. Тези
инструменти и подходи наистина
помагат, за да се откриват нови
методи на изследване, позволяващи
знанието от една определена научна
област да проникне в друга такава,
като по този начин се образуват
нови междудисциплинни области
на изследвания, отразяващи комплексния характер на модерната
наука и на инженерните проблеми;
• преподаватели и академичен персонал. За да работят ефективно
инструментите
и
потенциалните
възможности на учебните среди в е-инфраструктурите, преподавателите и академичният персонал
трябва също да продължат да развиват
своите професионални възможности.
Основните учебни планове трябва
отново да се преосмислят, така че
да могат да експлоатират пълноценно
капацитета на появяващите се
е-инфраструктури, а студентите да
могат да учат и да правят съвременни
изследвания с помощта на тези
е-инфраструктури;
• е-инфраструктури и кариерното
развитие на професионалистите.
Нарастващо
внимание
трябва
да се отделя на обучението на
професионалистите,
които
ще
поддържат,
разгръщат,
разработват
и
проектират
сегашните
и
новопоявяващите
се
е-инфраструктури. Например, нарастващият акцент върху “богати на
данни” научни изследвания налага
необходимостта от специалисти по
“управление на цифрови данни”.
Необходимостта от подобни специалисти може да предизвика
разработването на нови, хибридни
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•

образователни програми, комбиниращи библиотечни науки с
други конкретни научни дисциплини. За да се оползотвори
мощта на визуализацията и на други
технологии за представяне, както
и за интерпретиране на данни,
възниква необходимостта от нова
специализирана компетентност,
която да съчетава графичното
изкуство с други науки или с
инженерните дисциплини.
работните сили на бизнеса и на
индустрията. Електронните инфраструктури ще повлияят и върху
потфейла от умения и знания на
работещите в бизнеса и в индустрията.
Те ще трябва да преминат през нови
професионални обучения, даващи
сертификати. Тези обучения могат да
се провеждат на самото работно място,
ако се използват възможностите на
е-инфраструктурите.
гражданите като цяло. Е-инфраструктурите разширяват влиянието
на науката и върху всички граждани,
като предоставят постиженията в
науката и на най-незапознатите
граждани. E-инфраструктурите дават възможности за учене през целия
живот като подкрепят гражданите да
се включват директно в разпределени
научни изследвания, каквото е,
например, Digital Sky Survey (http://
www.sdss.org/).

NSF предвижда, че така както
е-инфраструктурата променя нуждите
и ролите на отделния учaщ, така ще се
променя и организацията на учебния
процес във всички образователни организации, включително и в университетите
(NSF, 2006).
4.2.14. ЕЛЕКТРОННИ БИБЛИОТЕКИ
Възниква и моделът „Глобална изследователска библиотека” (Global Research
Library -GRL) (GRL2020, 2008). Бързото
развитие на Web 2.0 технологиите,
както и на OER и е-инфраструктурите,
предизвиква промени и в модела на
библиотеките. Вече има много примери
на добри световни практики в тази
област, например – в областите на
нанотехнологиите, науките за земята,
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физика на високите енергии и др. Някои
от основните предизвикателства са:
• очакванията в тази посока на академичния състав и на студентите ще
расте;
• изменя се ролята на глобалните
библиотеки за подпомагане на трансформацията на университетите в
един динамичен от технологична
гледна точка свят;
• има нужда от големи инвестиции
в период на ограничени ресурси,
множество конкуриращи се интереси
и потребителски групи.
GRL на бъдещето трябва да са мултиетнически, мулти-културни и мултиезикови и да предоставят глобално
пространство за кооперативна работа.
Идентифицирани са десeт движещи сили
на развитието на GRLs (GRL2020, 2008):
a. ориентация към потребителя.
GRLs трябва да отговорят на
непрекъснато променящата се
среда и да се адаптират към
новото поколение потребители,
които вече не са само потребители
на информация, а и създатели.
Изследователите трябва да имат
умения да управляват хранилища
от данни, да създават данни и
да верифицират тяхната достоверност;
b. отворен достъп. GRLs трябва да
са отворени и богати хранилища,
които да функционират чрез
подържани от различни общества
инфраструктури
и
да бъдат управлявани от нов
тип библиотечни работници и
компютърни специалисти;
c. съхранение. Необходимо е да
се осигури съхранение на ценни
данни за дълго време, като се
минимизира рискът от загуба на
данни. Библиотеките трябва да
добавят стойност чрез услуги,
основани
на
съхраняваната
информация и на нов тип
каталогизиране. Те могат да се
фокусират върху разработката
на интелигентни софтуерни
средства за създаване на метаданни, сложни системи за
управление на документи, системи за УЗ, системи за подобрено
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

семантично извличане на информация, персонализация, анотиране и т.н.;
качество и доверие. Цифровите
материали трябва да се приемат с
доверие от потребителите и да са
надеждни при търсене, основано
на обективно оценяване на тяхната стойност;
данни и скалируемост. Библиотеките ще съхраняват огромни обеми от информация,
включително данни, графични
обекти и сложни съставни обекти.
Необходими са инструменти за
подържане,
администриране,
управление и валидиране, които
да отчитат различни сценарии
за работа, ориентирани към
различни потребители;
оперативна
съвместимост.
Оперативната съвместимост на
различните системи и приложения
е жизнено важна за успеха на
моделите за глобално обучение и
научни изследвания.
устойчивост. Необходимо е да
се направи внимателен анализ на
устойчивостта на GRL обществата,
както и на университетите, библиотеките
и
изследователските
групи. Сътрудничеството, включително и с бизнес партньори, е
единственият път към устойчивост
на GRLs;
услуги. Ще се предлагат две
основни
паралелни
услуги
– „внос” на съдържание от
външни източници за локалните
изследователи,
и
„износ”
на
резултати
на
местните
изследователи
за
широката
академична общност. Това предполага, че ще се появят глобални
услуги от този тип;
библиотеки. Опитът на библиотечните работници ще е много
важен в бъдеще. Те ще трябва да
съвместяват две квалификации
– квалификация в определена
дисциплина и квалификация за
управление на информация и
знания;
уникално позициониране. Библиотеките ще бъдат катализатори
за споделяне на знание, като се

преодоляват културните бариери,
бариерите между отделните дисциплини и бариерите между
библиотеките и центровете за
данни.
Интернет потребителите от цял
свят вече имат достъп до глобалната
електронна библиотека Europeana,
която съдържа повече от два милиона
книги, карти, записи, фотографии,
архивни документи, картини и филми
от националните библиотеки и културни
институции на държавите-членки на ЕС
(Europeana, 2009). Europeana разкрива
нови начини за изследване на
наследството на Европа: чрез интернет
портал на всички езици в ЕС всеки,
интересуващ се от литература, изкуство,
наука, политика, история, архитектура,
музика или кино, ще разполага със
свободен и бърз достъп до най-големите
европейски колекции и шедьоври,
обединени във виртуална библиотека.
През 2010 г. Europeana ще осигури достъп
до милиони произведения, представящи
богатото културно многообразие на
Европа, и ще предлага зони за общуване
по електронен път, например - за
общности със специални интереси. Europeana позволява търсене едновременно
във всички преобразувани в дигитална
форма
колекции
на
европейски
библиотеки, архиви и музеи, както и
тяхното преглеждане. Това означава,
че потребителите могат да извършват
тематични проучвания, без да им се
налага да посещават множество различни
сайтове и ресурси и да търсят в тях. Над
1000 културни организации от цяла Европа
са спонсори на материали за Europeana.
Европейските музеи, включително Лувъра
в Париж и Райксмузеум в Амстердам,
предоставиха изображения в дигитален
формат на картини и други експонати от
своите колекции. Национални библиотеки
от цяла Европа допринесоха с печатни
и ръкописни материали, включително
- преобразувани в дигитална форма
забележителни книги. Елелктронните
библиотеки са важна област за научни
изследвания – за периода 2009—2010
г. ЕК ще предостави 69 милиона евро
за научни изследвания в тази област, а
в програмата за конкурентноспособност
и иновации ще бъдат разпределени
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около 50 милиона евро за подобряване
на достъпа до европейското културно и
научно наследство.
4.3. ЕДИН ВЪЗНИКВАЩ МОДЕЛ
НА ГЛОБАЛЕН КАМПУС
В този раздел, на базата на анализа
направен по-горе, както и на анализите,
изследванията
и
експериментите,
описани в предишните глави, авторът
очертава модел на един съвременен
университет. Трябва да се спомене
разбира се, че описаните модели и
инициативи се препокриват в една
или в друга степен. По-нататък този
модел ще бъде сравнен с моделите и
с реалните практики, отнасящи се
до голям университет в България –
Софийския университет (СУ), главно до
Факултета по математика и информатика
(ФМИ), Центъра за технологии на
информационното общество (ЦТИО) и
катедрите по Информационни технологии и Софтуерни технологии. Ще
бъде представен и пакет от препоръки,
произтичащи от направения анализ.
4.3.1. ОСНОВНА РАМКА
Основният модел, който ще бъде
използван като рамка на бъдещото
изследване на характеристиките на
модела “Глобален кампус” (Global Campus - GC) (Nikolov, 2009a) ще бъде моделът
„Възникващ глобален модел” (EGM) на
изследователските университети на 21ви
век (Mohrman, Ma, Baker, 2008). GC трябва
да интегрира и характеристиките на
изследователския и на предприемаческия
тип университети. За да може да
постигне своята мисия, университетът от
типа GC трябва да възприеме повечето
от характеристиките на модела на
„Електронен университет” и на модела
на „Виртуалния университет”, както и
много от характеристиките на моделите
“Отворен университет” и “Иновативен
университет” (като примери на съвременни модерни практики). В зависимост
от конкретните случаи на внедряване,
могат да бъдат взети предвид найдобрите черти на моделите “Глобален
алианс” и “Корпоративен университет”,
ревизирания модел на “Университет
за приложни науки” и на “Франчайзинг
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университет”. Университетът от типа
GC трябва да бъде проектиран върху
глобалната среда, изградена от ИКТ, да
е свързан с движението OER, както и
с развитието на e-инфраструктурите,
глобалните библиотеки и виртуалните
организации.
4.3.2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За да се постигне по-последователно
и структурирано описание на рамката
на GC, ще бъде използвана тази на EGM.
Така описанието ще бъде по-конкретно, с
отнасяния към други модели и най-добри
световни практики.
4.3.2.1 Преминаване границите
на националната държава
Подобно на университетите от типа
EGM, университетите от типа GC трябва
да виждат своята мисия в надхвърлянето на границите на националните
държави
и
разширяването
на
границите на знанието в света
(Mohrman, Ma, Baker, 2008). GC се
превръща по същество в глобален
университет чрез внедряването на ИКТ,
които осигуряват естествени възможности
за преминаване на границите. GC би
се вместил най-вече в един от следните
модели на виртуален университет,
описан от Middlehurst (Middlehurst,
2006): “еволюция на една институция
със звено, което предлага виртуално
обучение” или “консорциум от партньори,
създаден, за да развива и/или да предлага
виртуално
обучение”.
Вариантите
“новосъздадени институции, опериращи
като виртуални университети” и
“търговски предприятия, предлагащи
онлайн обучение” биха могли да бъдат
подходящи само ако е изграден алианс
от университети и други стратегически
партньори и този консорциум желае да се
самоопредели или като неправителствена
организация или като предприятие. При
този случай обаче, всеки от университетите
в консорциума, може да адаптира модела
GC, което би допринесло да бъдат погъвкави, когато работят на световната
сцена.
Моделът GC ще възприеме допускането че “днешната образователна
реформа се задвижва от три основни
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фактора – асинхронни пространство и
време, благоприятна среда за обучение
и виртуално реконструиране” (McClintock 1992a) и вместо да има “свое звено,
предлагащо виртуално обучение”, той
ще възприеме модела на „виртуалния
кампус” като виртуална реконструкция
на съществуващия кампус и сгради
от вида “bricks and mortal” така, че да
репродуцира и реконфигурира човешкия
опит в наличното физическо пространство,
без да се налага да се правят физически,
структурни промени в сградите. Така,
когато се проектира ефективна учебна
среда, центрирана около студента,
виртуалното пространство ще допълва
физическото пространство. Виртуалният
кампус ще бъде виртуална среда за
обучение (VLE), която интегрира не само
разнообразни софтуерни приложения, но
обединява също така всички физически
инструменти, с които кампусът разполага
(Dillenbourg, 2000). Ние възприемаме
също така концепцията за “пространства
за учене” (learning spaces) като едно от
най-важните средства за процеса на
учене в бъдеще (Punie & Cabrera, 2006).
Приемаме също, че метафората за
„създаването на места” (place-making)
е много подходяща за проектиране на
електронното пространство (Kalay, 2004).
По този начин даже университетите,
които не са изградени като кампус,
могат да създадат свои виртуални
„кампуси”. Така кампусът ще престане
да бъде само добра американска традиция
(Turner, 1995), а ще се превърне в
световен стандарт за глобално висше
образование. При реализирането на
тази традиция може да бъде прилаган и
принципът “обучение чрез проектиране”
(Educating by Design) (Strange, Banning,
2001), валиден за реалните кампуси, като
разбира се, този принцип се адаптира
към особеностите на виртуалния
кампус. В своята разработка “Обучение
чрез проектиране: създаване на учебна
среда от типа “кампус”, която работи”
Strange и Banning предлагат съвременен
модел за създаване на удобен за студентите кампус, чиято среда подкрепя
ученето чрез: осигуряване на сигурност
и възможности за включване в средата;
насърчаване на участието в академични
дейности; изграждане на общност на
учещите и естетическо проектиране на

кампуса за нуждите на академичната
дейност с възможности за неговото
оценяване и подобрение (Strange and
Banning, 2001). Авторите се фокусират
върху комплексността в устройството на
кампуса и разсъждават как тя може да
съдейства за успеха на студентите
и за качеството на учебния процес.
Виртуалният кампус на една институция
може да прерасне в глобален виртуален
кампус,
който
включва
всички
университетски подразделения и партньорски институции. GC трябва да бъде
отворен към другите заинтересовани
структури и към потребителите и
да осигурява виртуални места и
пространства, където те могат да се
срещат, да общуват, да си сътрудничат
и да споделят информация и знания.
За да посрещне тези предизвикателства
и използва съвременните Web 2.0
технологии, университетът от типа
GC трябва да възприеме много от
характеристиките на Университет 2.0
(Nikolov, 2009). Той трябва да внедри
стратегията
на
OER,
включително
стратегията
“Отворени
учебници”
(Frydenberg, Matkin, 2007) и да използва
съвременни платформи за електронни
книги (Koychev, Nikolov, Dicheva, 2009).
Университетът може да спечели също
така и от движението за създаване на
електронни библиотеки, като например,
глобалните изследователски библиотеки
(GRLs) и европейския портал Europeana
(Eropeana, 2009).
Университетите от вида GC са
виртуални организации с развита
е-инфраструктура и и те интегрират
нови форми на учене, например - учене
чрез интерактивни визуализации и
симулации (NSF, 2006) и учене чрез
използване на среди за сериозни игри
(Boychev, Bontchev, Nikolov, Oliveira, Koychev, 2006; Ruskov, Nikolov, 2007). Teзи
университети развиват партньорства с
водещи институции в чужбина в областта
на изследванията и в учебните програми.
Те правят това, за да разширят своето
влияние и да увеличат интелектуалния си
капитал, без да строят кампуси в други
страни (Mohrman, Ma, Baker, 2008).
Моделът GC предполага, че партньорски
университети от този тип изграждат
съвместно (глобален) виртуален кампус
и е-инфраструктура, за да развиват
е-наука.
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Ние възприемаме също така четирите
сценария, предложени от Collis и Moonen
(Collis, Moonen, 2001) за е-обучение във
висшето образование: „Обратно към
основите” (Back to Basics), „Глобален
кампус” (Global Campus), „Разширяване
на територията” (Stretching-the-mould)
и „Новата икономика” (New Economy).
Както беше отбелязано от Boezerooij,
институциите
на
висшето
образование,
които
предпочитат
стратегията
„Глобален
кампус”,
успяват значително да разширят
своята гъвкавост при преподаване,
като използват е-обучение (Boezerooij,
2006).
Степента на глобално присъствие на
един университет може да се измерва с
процента на чуждестранните студенти,
докторанти и пост-докторанти (postdocs),
привлечени в него. Във връзка с Болонския
процес, с Лисабонската стратегия и с
идеята за нова „европеизация”, моделът
GC може да се окаже мощен инструмент
в помощ на най-голямата международна
миграция на студентите по програмата Erasmus (Van Vught, 2007). Университетите
от тип GC могат да предлагат схеми за
виртуална мобилност, например - следвайки модела за виртуална мобилност на
Erasmus, който допълва съществуващата
програма Erasmus за обмен на студенти
(Op De Beeck, 2005). Виртуалният Erasmus
може да бъде използван за подготвяне и
поддържане на физическата мобилност
и/или да се предлагат курсове от локалния
университет, докато трае престоят
на даден студент в чуждестраннен
университет. Виртуалната мобилност
вгражда в себе си “електронното учене в
мрежа (в трансгранично сътрудничество
на преподаватели и студенти) като
част, интегрирана в основния поток на
висшето образование, и цели да постигне
висока преносимост, надграждане и
устойчивост: съвместно разработване
на програми и курсове, съвместни
учебни дейности, като виртуално интегрирани елементи на смесеното
(blended) обучение, “следвайки” (по
избор) курсове в чужбина, предлагани
виртуално” (Op De Beeck, 2005). Ние
очакваме, че в университетите от типа
GC най-подходящият начин за обучение
и образование да бъде смесеното учене
(Singh, 2003).
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Подобен комбиниран виртуален/
физически модел на мобилност може
да бъде прилаган и при мобилността
на академичния състав, както и при
мобилните схеми от типа “академияиндустрия”. Тези модели могат да
бъдат разширени в посока модели за
комбинирано виртуално/ физическо
назначаване на персонал, тъй като
университетите от вида GC използват
стратегии за привличане на студенти,
преподаватели и администратори от
целия свят (Mohrman, Ma, Baker, 2008).
Моделът на виртуалната мобилност може
да бъде много полезен за развиващите
се страни в техните усилия да намалят
“изтичането на мозъци” и да обърнат това
явление в “привличане на мозъци”. По този
начин тези страни могат да допринесат
за националния си растеж и да помогнат
за преодоляване на разрастващите се
различия в областта на знанието между
тях и високоразвитите страни. За да
изпълнят тази мисия, университетите от
типа GC трябва усилено да си сътрудничат
с международни неправителствени и
мулти-правителствени организации,
като UNESCO, Световната банка, OECD
и др.
4.3.2.2. Увеличаване интензитета
на научните изследвания
Университетите от тип GC трябва
да развиват с все по-нарастващи
темпове
своите
изследователски
дейности и да използват научни методи
в дисциплини вън от конкретната научна
област, за да могат да изпълнят своята
трета мисия: разработване на проблеми
от глобално значение за обществото. Те
трябва да имат ясна ориентация към
регионалното развитие, иновациите
и малките и средни предприятия
(подобно на Иновативния университет).
Ние възприемаме предлаганата от Weiler рамка от дейности за усилване и
увеличаване на университетските
изследвания
(Weiler,
Guri-Rosenblit,
Sawyerr, 2006), която се базира върху
е-инфраструктура.
• Изграждане
на
изследователски
капацитет;
• Преосмисляне на плана за изследвания;
• Развитие на изследванията върху
изследвания;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преосмисляне на критериите за
качество на изследванията;
Създаване на центове за лидери и
центрове за върхови постижения;
Усилване на сътрудничеството в
изследванията;
Изграждане на институционални
мрежи;
Обучение на изследователите;
Публикуване на добрите изследователски практики;
Насърчаване на публичната подкрепа
за изследванията;
Осигуряване на равноправие в
достъпа до цифровизирани ресурси;
От “изтичане на мозъци” към
“спечелване на мозъци”.
4.3.2.3. Увеличаване интензитета
на създаване на знание

Подобно на EGM, GC предполага
“разширяване на старите функции на
преподаване, изследвания и услуги в една
организация, която най-добре може да
се опише като конгломерат от знания”
(Geiger, 2004). Такава организация
поставя най-висок
приоритет
за
производството на ново знание и
за обучението на експертен персонал,
която да се грижи за тази продукция в
бъдеще. Трябва да се спомене обаче,
че и за университета от типа GC,
както това е валидно за фирмите с
интензивно производство на знания, има
необходимост от стратегия за ефективно
управление на знанията (виж глава 2).
УЗ се появи като резултат от развитието
и използването на ИКТ и от промените в
структурата, функциите и управленските
практики в съвременните организации
по света. Университетите да постигнат
конкурентни преимущества, използвайки
знанието като свой основен актив.
Ние възприемаме рамката “The KM Spectrum”, предлагана от Binney, като една
подходяща схема за класифициране на
дейностите по УЗ: транснационално УЗ,
аналитично УЗ, УЗ като нематериален
актив, процесно-базирано УЗ, УЗ като
разработване, УЗ като иновация (Binney,
2001). Университетът от типа GC трябва
да прилага инструментите за УЗ за:
генериране, съхраняване, кодифициране
и представяне, трансформиране и
използване на знание. От особена

важност са и инструментите за: трансфер,
споделяне, многократна употреба, достъп
и търсене на знание. Такъв университет
трябва също така да внедри и стратегия
за управление на знанието, базирана
на разпределени Web 2.0 базирани KMSs
с разпределена архитектура (Antonova,
Nikolov, 2009; Antonova, Gurova, Nikolov,
2009).
4.3.2.4. Промени в академичната
професия
Преподавателите в университетите
от тип GC ще се сблъскат с нарастващата
глобална конкуренция, особено с
развитието на смесения виртуален/
физически модел на мобилност и на
назначаване. Те ще имат множество
различни отговорности, например - не
само да провеждат изследвания, годни за
публикуване, но също и да учат студентите
от всички образователни степени, да
предоставят услуги на своите университети
и да използват своите знания в
полза на глобалните, националните
и местните общности. Използването
на ИКТ също изисква нови умения и
за допълнително време за ефективното
им използване. Университетите от тип
GC ще се нуждаят от нова генерация
от учени-изследователи и инженери
(виж по-горе), които да бъдат способни
да използват инструменти и услуги на
е-инфраструктурата и да прилагат нови
методи, да изследват и откриват данни,
да ги обработват и да проникват в нови
области на изследване, отразявайки
рефлективната природа на съвременната
наука и на инженерните проблеми. На
преподавателите трябва да се осигурят
възможности
за
продължаващо
професионално развитие. Те трябва
още да бъдат способни да обновяват
учебните програми и да прилагат нови
методи на обучение, центрирано около
учещия, базирани на възникващите
е-инфраструктури, като например - учене
чрез интерактивни визуализации и
симулации (NSF, 2006). Нарастващо
внимание трябва да се обръща на
подготовката на професионалисти, които
ще подкрепят, разгръщат, развиват и
проектират настоящите и възникващите
е-инфраструктури, което ще доведе
до развитието на нови хибридни
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образователни програми. Подходяща
вътрешна мярка би било да се изгради
нова система за възнаграждения, за
да се стимулират активните и успешни
професори.
4.3.2.5. Разширяване
на предприемчивостта
Ние приемаме рамката на “Предприемаческия университет” дефинирана
от Clark (Clark, 1998). Определението
“предприемачески” се използва, за
да охарактеризира цялостно университетската
система
от
типа
GC: целият университет и неговите
департаменти, изследователски центрове,
факултети и училища. Това означава, че
университетът от типа GC трябва активно
да въвежда иновации по отношение
на цялостната си дейност и да търси
съществена промяна в организационно
отношение, за да се реализира подобре в бъдеще. Университет от този
тип трябва също така добре да разбира
търговската стойност на знанието и да
умее да капитализира финансирането,
получено за своите изследвания, което
е един от най-важните инструменти за
просперитет (Clark, 1998). В условията
на електронна инфраструктура, университетът от вида GC трябва да
предприеме следните действия в това
направление (Clark, 1998):
• Усилване на управленското ядро;
• Разширяване на периферията, отговорна за развитието;
• Разнообразяване на източниците за
финансиране;
• Стимулиране на академичната общност;
• Внедряване на предприемаческа
култура.
Изграждането на научни паркове, инкубатори и стартиращи
предприятия могат да бъдат разглеждани
като друга добра американска традиция.
Университетите от вида GC обаче,
трябва освен споменатата традиция, да
използват мощта на е-инфраструктурите
и да се ориентират към изграждането
на виртуални организации от такъв
тип. Други подходящи инструменти са
моделите на клъстери от електронно
учене,
“тройна спирала” и “жива
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лаборатория” (Markkula, 2006; Etzkowitz, 2002; OpenLivingLabs, 2009). Тези
университети могат да възприемат
някои от характеристиките на модела
Иновативен университет и така да станат
лидери в областта на продължаващото
обучение и на услугите, да предоставят
разработки за индустрията и да
увеличават нематериалния капитал
както вътре в университетите, така и
чрез тях - в обществото. (Markkula, Lappalainen, 2008). Всичко това ще промени
взаимовръзките на университетите
с правителства, бизнес и общество.
Успешните организации (университети
и предприятия) в рамките на бъдещия
пазар на е-обучение, ще променят на
фокуса си от технологиии и предварително
произведени продукти към създаване
на е-обучение, ориентирано към
предпочитанията
на
потребителя
(Reeves-Ellington, Palmer, Nikolov, 2002).
4.3.2.6. Управление на глобален
кампус
Подобно на Електронния университет, университетите от тип GC ще
се стремят да внедряват ИКТ не само
за нуждите на е-обучението, но и за
управление и за административни цели,
като внедряват системи от вида на ERP,
CRM и KMS, и в същото време променят
своите работни процеси (EDUCAUSE,
2008). Бързото развитие на технологиите
Web 2.0 и на социалните софтуерни
мрежи обаче, предизвикват драматични
промени в обществото (O’Reilly, 2005;
O’Reilly Radar, 2006). Gartner споделя:
“Макар че Web 2.0 сега навлиза в
руслото на разочарованието, той ще
се появи след около 2 години и ще окаже
трансформиращо влияние, тъй като
фирмите постоянно трупат все повече
опит и успехи, както с технологиите,
така и с културните намеси” (Gartner,
2008). Виж Фиг. 64:
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Gartner’s 2008 Hype Cycle:
Web 2.0 And Related Concepts Are Just Before,
In, Or Coming Out of Trough of Disillusionment

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2008
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Фигура 64. Развитие на технологиите според Gartner’s 2008 Hype Cycle
Технологиите Web 2.0 оказват силно
влияние върху бизнес света и така се
появи понятието “Предприятие 2.0” (Enterprise 2.0) (McAfee 2006). McAfee дава
най-цитираната
дефиниция:
„Enterprise 2.0 представлява употребата на
възникващите платформи за социален
софтуер в рамките на фирмите или
между тях и техните партньори
или клиенти”. Моделът Enterprise 2.0
осигурява възможности за развитие
на фирмите в областта на иновациите,
съвместната работа, споделянето на
знания, използването на колективния
ум, търсения и открития. Този модел
постепенно се възприема не само от
множество малки фирми, но и от голям
брой големи компании, като например,
IBM, Oracle, British Telecom и McKinsey.
От гледна точка на бизнес перспективата
на Oracle “Enterprise 2.0 е създаването
на конкурентни преимущества, чрез
интерактивни, колаборативни бизнес
модели” и това води до “интегративна
бизнес стратегия, която комбинира
множество дисциплини, технологии и
практики. Бизнесът няма да се чуди
дълго дали да предприеме внедряване
на стратегията Enterprise 2.0 - той
по-скоро трябва да реши как да
внедри тази стратегия.” (Buytendijk et al 2008). Основните разлики в
моделите на традиционното (Enterprise

1.0) и възникващото (Enterprise 2.0)
предприятие са дадени в Таблица 8.
Както вече дискутирахме в глава 3,
монополите върху индустриалното знание се разчупват и иновациите стават
разултат от кооперативна работа (вътре
и извън дадено предприятие) и са все поотворени и разпределени (Tapscott, 2006).
Web 2.0 технологиите предизвикват
растеж в бизнеса на фирмите и спомагат
за създаване на мрежи за иновации.
Дори и най-големите компании не могат
повече да си позволяват да инвестират
във всички изследователски дейности,
които раждат нови продукти на пазара.
Tapscott подчертава, че “в повечето
индустрии иновациите все повече
зависят от плътни мрежи от публични
и частни актьори и от грамадни пулове
от
интелектуална
собственост,
които рутинно се комбинират, за да
се създават крайни продукти”. Tapscott и Williams обръщат внимание на
възможностите на новия модел на масово
коопериране (Wikinomics) и на това “как
фирмите и обществата впрягат знание
и способности, за да създават иновации
и стойности” (Tapscott, Williams, 2006).
Четирите
принципа
на
„Wikinomics”: отвореност, взаимен контрол,
споделяне и глобално действане,
дефинират основните характеристики
на фирмите, които желаят да бъдат
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Таблица 8. Основни различия между моделите на предприятия от типове 1.0 и 2.0
Enterprise 1.0
• Йерархия
• Организационни напрежения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enterprise 2.0
• Плоска организация
• Спокойно протичащи организационни
потоци
Бюрокрация
• Подвижност
Липса на гъвкавост
• Гъвкавост
Технология базирана на ИТ/ Недостиг • Технологии, центрирани около
на контрол върху потребителя
потребителя
Отгоре надолу (от върха към основата) • Отдолу нагоре (от основата – към
върха)
Централизирано
• Разпределени
Екипите са в една сграда/една часова • Екипите са глобални
зона
Затворени структури и граници
• Размити очертания, отворени граници
Необходимост да се установяват
• Прозрачност
факти
Информационните системи са
• Ново появяващи се информационни
структурирани и контролирани
системи
Таксономии (Taxonomies)
• Класификации, създадени от
общества (Folksonomies)
Твърде сложни
• Прости
Затворени/Стандарти на собственост • Отвореност
Разписани по програма (Scheduled)
• По заявка
Дълго време за достигане до пазара
• Късо време за достигане до пазара
Източник: http://www.enterprise2conf.com/about/what-is-enterprise2.0.php

конкурентни (виж също Таблица 8).
Появяват се вече и така наречените “ideagoras”, например - среди базирани на Web
2.0, в които изследователи и разработчици
могат съвместно да създават иновации.
Когато имат някакъв сериозен проблем,
фирмите се превръщат в “търсачи на
иновации” и могат да поставят глобални
предизвикателства пред експертите –
доставчици на иновации (Nambisan,
Sawhney, 2008). Oт своя страна фирмите
също могат да предлагат решения и да
търсят проблеми за решаване, подходящи
на тяхната специализация. Подходящ
пример за такава “ideagora” е InnoCentive
(http://www.innocentive.com/)
–
портал, базиран на общност от фирми
и изследователи и осигуряващ пазарно
място за иновации. Една независима
платформа за иновации също би могла
да подобри процеса на организационна
иновация и така да допринесе за подобро експлоатиране на порталите за
управление на знания в организациите
чрез подобряване на процесите на
иновиране и на управление на знанията
вътре в рамките на организацията.
(Antonova, Nikolov, 2008). Появиха се
и принципите на така наречените
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“изчисления в облак” (cloud computing), които също се считат за подходяща
технология за организациите от нов тип
(Katz, 2008).
Както беше вече споменато, технологиите и инструментите на Web
2.0 осигуряват нови възможности
коопериране между университетите и
индустрията в областта на обучението,
изследванията и иновациите, което е
надеждна база за
развитие на съвместни професионални компетенции,
основани на използването на ИКТ.
Вървейки към общество, базирано на
знания в една динамична технологична
среда,
университетите
трябва
да
катализират един процес на дълбоки
институционални
промени.
Според Unsworth, едно от основните
предизвикателства пред университетите
през следващото десетилетие ще бъде
да преоткрият самите себе си като
информационни организации.
Той
подчертава още че: “университетите са
по своята същност организации, които
култивират знание, търсейки както
да го създават, така и да го опазват
и предават, но те са забележително
неефикасни и поради това – неефективни,

Румен Николов - Глобалният кампус

в начина по който те предават своите
собствени информационни ресурси, за да
разгърнат още повече тази своя основна
същност” (Unsworth, 2008). Моделът
„Университет 2.0” (University 2.0) възниква естествено като рамка, чрез
която университетите да се адаптират
към феномена na Web 2.0 технологиите,
„изчисленията в облак” и социалните
мрежи. Ние определяме модела University 2.0 като: “изследователски и
предприемачески университет, който
интегрира и прилага Web 2.0 технологии
и приложения за изпълнение на всички
университетски дейности, включително
и тези с интензивни на знания партньори,
и внедрява характеристиките на
модела на Enterprise 2.0” (Nikolov, 2009).
Виртуалните среди за учене, базирани на
Web 2.0 технологии, дават възможност

на студентите, преподавателите, фирмите и другите заинтересовани да си
сътрудничат по 24 часа в денонощие, 7
дни седмично. Виртуалното пространство
на един университет от тип University
2.0 е естественото място, където двата
свята – академичният и корпоративният
– могат да изградят солидни мостове
помежду си и да се интегрират по
най-естествен начин (Nikolov, 2009a;
Nikolov, 2009b).
Организационната университетска
структура от типа GC ще следва
характеристиките на University 2.0 и
ще наподобява визията за „Академия в
облаци” (Cloudy Academy) (Katz, 2008),
като използва разпределени Web 2.0
базирани KMSs (Antonova, Nikolov, 2009;
Antonova, Gurova, Nikolov, 2009). Виж
Фиг. 65, адаптирана по (Katz, 2008).

Фигура 65. „Академия в облаци” (Cloudy Academy)
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Университета от тип GC трябва да
следва принципите на една виртуална
организация. Виртуалните организации
(VO) са феномен, който бързо се разраства
в различни работни ситуации. VO е
“група от индивидуални структури,
чиито членове и ресурси могат да са
разсеяни географски и институционално,
но която работи като съгласувана
единица
посредством
използването
на
електронна
инфраструктура”
(NSF, 2007; Cummings et al, 2008).
VO обикновено дава възможност за
споделен достъп до централизирани или
разпределени ресурси (често и в реално
време), например - до специфични за
общността инструменти, приложения,
данни, сензори и експериментални
дейности. Много често тези ресурси
използват високоскоростни изчисления
(high-performance computing). VO може да
съдържа, поне частично, системи, познати
с други имена, като например – съвместни
лаборатории,
е-наука,
разпределени
работни групи или виртуални екипи,
виртуални среди и онлайн общности. VO
включва широк спектър от оперативни
опции, например - те могат да бъдат
формални или неформални, планирани
или
непланирани,
преходни
или
дългосрочни. Повечето VO обаче имат
няколко общи характеристики (NSF,
2007; Cummings et al, 2008):
• Разпределени в пространството, с
участници, обхващащи различни места и институции;
• Разпределени във времето, с
асинхронни или пък синхронни интеракции;
• Динамични структури и процеси
на всяко равнище от техния жизнен
цикъл - от инициирането, до приключването;
• Компютърно осигурени (computationally enabled) поддържащи системи
за съвместна работа, включително
електронна поща, теле-конференции,
теле-представяния, инструменти за
управление на информация на групи
от хора;
• Обогатени изчислителни операции
(computationally
enhanced),
усилени със симулации, бази от
данни, аналитични услуги, които
взаимодействат интерактивно с хора
и са интегрална част от оперирането
на съответната организация.
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Enabling Grids for E-sciencE – EGEE
(EGEE, 2009) и nanoHUB.org (NSN, 2009)
са добри примери за VO.
Технологиите наистина се развиват
и променят много бързо и на хоризонта
вече се появяват нови генерации Web –
Web 3.0, Web 4.0, и т.н. Те са свързани
с нарастването на интелигентността на
Web. Davis описва тези тенденции така:
“Семантичната вълна обхваща 4 етапа
в развитието на интернет. Първият
етап - Web 1.0 – свързва информацията
и я довежда до мрежата. Web 2.0 свързва
хора, поставяйки “Аз” в интерфейса
на потребителя и “Ние” във Web
страниците на социалното участие.
Следващият етап, Web 3.0, започва
сега. Той се свързва с представянето
на значения, свързване на знания и
поставянето на всичко това да работи
по начин, който прави нашия опит в
интернет по-подходящ, по-полезен и поприятен. Web 4.0 предстои да се появи.
Той ще се отнася до свързването на
интелекта във всеобхватен Web, където
хора и неща (явления) разсъждават и
общуват” (Davis, 2008). Появата на Web
X.0 поражда тенденция за интегриране
на глобалната е-инфраструктура
в
академичния свят (Reid, Edwards, 2009).
Като се имат предвид нуждите от учене
през целия живот и тенденцията към
интегриране на всички съществуващи
форми на обучение, можем да очакваме,
че в следващите десетилетия целият
свят би се превърнал в един Глобален
кампус.
4.3.2.7. Преподаване и учене
В глава 2 е направен анализ на
съществуващите теории за учене, както и
някои от водещите принципите, възприети
при е-обучение. За университетите
от типа GC ние приемаме базовите
характеристики
на
педагогиката,
свързана с е-обучение, предлагана в
(Николов 1997, Nikolov 2008b). Някои
от тези характеристики са: педагогика,
центрирана около учещия; кооперативно
учене (като алтернатива на конкурентното
учене); работа върху проект; учителите
имат по-голяма свобода и осигуряват
точно
необходимите
образователни
ресурси в точното време, помагайки
на студентите да получат достъп други
подходящи ресурси.
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Като подходяща теория на ученето
приемаме новопоявяващата се теория
за “конективизма” , предложена от Siemens (Siemens, 2005), която поставя
акцент върху: неформалното учене;
ученето през целия живот; схващането,
че организациите, и хората са учещи
организми и има нужда от знания от типа
„знам къде”, в допълнение на знанията
„знам как” и „знам какво”.
Както беше подчертано по-горе, „ученето чрез интерактивни визуализации”,
също започва да се превръща в съвременна
необходимост (NSF, 2006). Възприетият
модел на обучение, центрирано около учещия, ще бъде комбиниран с
концепцията
за
„учебни
цифрови
пространства” (Punie & Cabrera, 2006),
които са социални, персонални, доверени,
отворени, креативни, емоционални и
серифицирани, и интегрират системи за
УЗ.
Ние
приемаме
необходимостта
от
въвеждане
на
“мултимедийна
грамотност”
(Nikolov,1997)
и
на
съвременни умения, отговарящи на на
изискванията на 21ви век (Dede, 2005;
Dede, 2007; Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson & Weigel 2006). Такива
умения могат да се развият чрез една
съвременна култура на: сдружаване,
себеизразяване, решаване на проблеми
и споделянето им с другите. Подобни
умения могат да бъдат изградени също
и чрез проектиране и изграждане на
общности от практикуващи, които се
определят като “групи от хора, които
споделят
интереси
и
занимания,
определени проблеми или влечение към
определена тема, и които задълбочават
своите познания и опит в тази област,
като си взаимодействат интерактивно
или на текуща база” (Wenger, McDermott,
Snyder, 2003).
4.4. ПИЛОТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
И ЕКСПЕРИМЕНТИ
В този раздел се описват и анализират
множество от международни и локални
проекти и инициативи в Софийския
университет „Св. Климент Охридски” (СУ),
които са свързани с реализиране на някои
от компонентите и характеристиките
на GC. СУ е водещ изследователски и
образователен център на България. Той е

и важна ресурсна банка от изследователи за България. Създаден преди повече
от 100 години през учебните му зали
са преминали хиляди хора, следвали
математика, информатика, биология,
химия, физика, икономика, право,
философия, педагогика, филологии и др.
Възпитаниците на СУ прилагат своите
професионални умения за изграждането
на модерна България.
4.4.1. ПО ПЪТЯ КЪМ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
В последните десетилетия Факултетът
по математика и информатика (ФМИ) на
СУ се разви като водеща институция в
областта на ИКТ. С повече от 150 учени
и повече от 2000 студенти (бакалаври,
магистри и докторанти), ФМИ е сред найголемите факултети в СУ. През 1999,
като асоциирана структура към ФМИ,
беше създаден ЦТИО. Този център, заедно
с Катедра Информационни технологии
(КИТ) и Катедра Софтуерни технологии
(КСТ) бяха въвлечени в изпълнението
на повече от 50 проекта, в областта
на ИКТ, финансирани от Рамковите
програми на ЕК за изследвания и технологично развитие, в няколко проекта,
финансирани от националния научен
фонд, както и в проекти на Световната
банка, програмите Phare и Phare Tempus,
Leonardo, Socrates, и др. Тези проекти са
насочени към подобряване качеството
на
университетските
изследвания,
на обучението и на подготовката за
адаптиране към изискванията на ЕС. В
рамките на тези проекти, ФМИ изгради
един от най-обещаващите изследователски
центрове в България в областта на
ИКТ.
Основните
изследователски
постижения
на
изследователските
екипи са в области като е-обучение,
е-бизнес, е-правителство, е-работа,
софтуер и услуги, интелигентно
съдържание и семантика, иновации
и др. В тези области със своите значими
изследователски резултати, ФМИ е
постигнал
определена
репутация,
призната в Европа. Учените от ЦТИО,
КИТ и КСТ имат над 200 публикации
в добре познати списания и издания
от конференции. Те имат също така,
изградени контакти с множество водещи
изследователски институции в Европа и
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по света. Много от успешните дейности
са концентрирани върху изграждане на
сътрудничество с други заинтересовани
институции, като например публични
структури, индустрия, неправителствени
организации и др. ФМИ беше признат
за водещ център по ИКТ в Югоизточна
Европа, където той е изградил и много
добри партньорства. Добър индикатор
за казаното по-горе е домакинството
на Третата Балканска конференция
по информатика - BCI2007 (http://
bci2007.uni-sofia.bg/). В момента тече
подготовката
за
международната
конференция по Софтуер, услуги и
семантични технологии - S3T2009
(http://s3t.uni-sofia.bg/).
Основната роля на ЦТИО беше той
да се превърне в център за върхови
постижения и експертност в областта
на ИКТ, както и да консолидира около себе си критична маса от изследователи,
иноватори и преподаватели, които
са способни да предоставят своите
компетенции, както на институционално,
така и на национално и на международно
равнища. Развитието на ЦТИО беше
представено като добра практика на
форума на Световната банка “Икономика,
базирана на знания”, проведен в Хелзинки
през 2003 г. (Nikolov, 2003). ЦТИО
играе водеща роля в развитието на
иновации, технологичен трансфер и
предприемачество, които осъществява
чрез участие в множество проекти и
инициативи, финансирани от ЕС, както
и в няколко национални и регионални
такива. От 2003 г. насам, ФМИ организира
ежегодно форума “Европейски ден на
предприемача”
(http://www-it.fmi.unisofia.bg/ede2006/), както и редица други
форуми, например - международна
конференция “Икономика на знанието”
(http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/KEConference) и международните конференции
“Учените в общество, базирано на знания”
(2005) и “Мобилност и развитието на
кариерата на учения” (2006) в рамките
на проектите REKS и BulRMCNet,
финансирани от Шеста рамкова програма
(FP6) на ЕК (виж Приложение 1).
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4.4.1.1. Проблеми
Въпреки успехите, описани погоре, ФМИ изпитва определени сериозни
проблеми, които са тясно обусловени от
общата среда на социално-икономически
живот и от наличните конкретни условия
за изследователска работа:
• Емигриране на високо професионални кадри към индустрията.
През последните 15 години повече
от 50 учени от ФМИ напуснаха
университета, за да се присъединят
към водещи европейски и американски университети и компании;
• Недостатъчно финансиране за изследвания. Загубата на толкова много
опитни учени, намали капацитета
и шансовете за осъществяване на
изследвания в рамките на възлагани
договори.
• Недостатъчно добра среда за
изследвания, която да удовлетворява нуждите в достатъчна степен.
• Недостиг на млади учени и
преподаватели. Младите хора не
са мотивирани да продължават
своето образование като докторанти
и да развиват изследователска или
академична кариера. Постоянният
състав на ФМИ е на средна възраст
над 45 г. и делът на младите хора до
35 годишна възраст, е по-малко от
15%.
• Липса на стабилни и многопосочни
мостове между изследвания, технологични разработки, обучение
и образование. Подобни мостове са
мощен инструмент за изграждане
на голяма общност от учени и за
подобряване на качеството на
обучение.
• Отсъствие
на
традиции
в
кооперирането
между
университет,
индустрия
и
правителство. И университетите, а и
индустрията в България, трудно могат
да изградят устойчиви взаимовръзки
за кратък период от време;
• Фрагментирана
природа
на
научните дейности и неефективно
използване
на
ограничените
ресурси.
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4.4.1.2. Състояние
на изследователския капацитет
Нормално е ФМИ да има както силни,
така и слаби страни, и те трябва да бъдат
внимателно обследвани, за да бъдат
поставени в стратегическа рамка
за дългосрочен растеж и по-добро
интегриране в сферите на националните
и европейските изследвания, иновации и
образование. Преди две години факултетът
получи одобрение за изпълнението
на проект от FP7 на ЕК “Усилване на
капацитета за изследвания в областта
на технологиите на информационното
общество в Софийския университет”
(SISTER). Първата проектна линия
на действие в него беше, с помощта
на опитни експерти и учени от ЕС,
както и с тази на местни партньори,
да се разработи Стратегия на ФМИ за
изследвания, технологично развитие
и иновации за периода 2008-2013 г. Тази
стратегия е базирана на SWOT анализ на
изследванията и иновациите във ФМИ,
както и на нуждите от ИКТ в България
и в страните от Югоизточна Европа.
Стратегията отразява и изследователските
тенденции и предизвикателства на
европейско равнище. Тази стратегия
предопределя дейностите по изграждане
на бъдещия капацитет и на стратегически
партньорски мрежи в областта на ИКТ,
както и изследователските области за
бъдещи проекти.
Втората линия на действие по
споменатия проект е да се подкрепи
изграденото институционално сътрудничество и капацитет на ФМИ в две
стратегически области на ИКТ – Софтуер
и услуги (S&S) и Интелигентно
съдържание
и
семантика
(ICS).
Вече съществува изградено определено
равнище на интегриране в европейските
изследвания, но то се нуждае от развитие,
усилване и бъдещо разширяване, за да
се установи дълготрайно стратегическо
партньорство с водещи европейски
изследователски и индустриални организации. Макар че ФМИ има доста
широк хоризонт за ИКТ изследвания,
стратегическото
решение
да
се
съсредоточи върху избраните области,
беше взето въз основа на поредица от
координационни срещи със състава
на ФМИ и избраните международни

партньори. Водеща рамка за планиране
на конкретните дейности по проекта бяха
изследователските цели, дефинирани
от FP7, както и интеграционната
политика на ЕК за обхващане на всички
възможни ресурси и инструменти. В
това число влизат: програмите на ЕК
за “Конкурентоспособност и иновации”
(CIP), Европейските технологични платформи (ETP) и Европейския институт за
иновации и технологии (EIT), Регионите
на знанието (инициативата Europe INNOVA), програмата “Учене през целия
живот” (LLL), националните фондове за
изследвания и наука, за образование и
иновационни програми, структурните
фондове, фондовете за рисков капитал и
др.
S&S е една от най-стратегическите
области, развивани от ФМИ. В същото
време тази сфера се счита за висок
национален приоритет. ФМИ беше
въвлечен в изпълнението на няколко
европейски проекта, свързани с изследвания и разработки на S&S например:
EXPERT, TENCompetence, WG-EQUA,
PRIME и др. (Виж Приложение 1).
Областта ICS също е една от найстратегическите сфери на изследване за
ФМИ. Факултетът е въвлечен в няколко
европейски проекта, посветени на тези
проблеми:
Share.TEC,
Kaleidoscope,
UNITE, Parcel, TENCompetence, DIOGEN,
Larflast, ILPnet2, и др. (Виж Приложение
1).
Главен приоритет на проекта SISTER е усилването на докторантското
(PhD) равнище на изследванията в ИКТ,
което ще се отрази положително на
бакалавърските и на магистърските
програми. Предвижда се да се задълбочи
сътрудничеството с българските и с
международни ИКТ компании. Всяка
година бакалавърските и магистърските
програми в областта на ИКТ привличат
много студенти.
4.4.1.3. Мерки за подобряване
на изследователския капацитет
Планираните дейности за засилване
на капацитета на ФМИ в областта на ИКТ
включват:
• Разработване
на
стратегия.
Стратегията се базира на изследванията по идентифициране на
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компетенциите, силните и слабите
страни, технологичните тенденции
и изследователските нужди на ФМИ
(Nikolov, Gurova, Nisheva, 2008). Тя
очертава дейностите на ФМИ по
бъдещото изграждане на капацитет
и стратегически мрежи в областта
на ИКТ, както и за определяне
на стратегическите области на
изследване за бъдещи проекти.
Документът
дава
рамката
на
бъдещите сътрудничества в проекта
и извън него.
Изграждане на мрежа с други
университети,
изследователски
центрове и с индустрията. Тук
фокусът е съсредоточен около изграждането на дългосрочни партньорства
с
водещи
изследователски
институции, чрез съвместни проектни
дейности:
начално
проектно
планиране,
обмен
на
постдокторанти и опитни изследователи,
съвместно ръководене работата на
докторанти, съвместни семинари,
работни срещи, конференции и
др. Специално внимание се отделя
на
сътрудничеството
академияиндустрия, което е важно за ФМИ
както като изследователска, така и
като образователна институция. Това
би подпомогнало ФМИ да отговори подобре на нуждите на индустрията;
Наемане на нови учени. Това
ще
помогне
за
усилване
на
изследователския
потенциал
на
ФМИ и за промяна на възрастовите
характеристики на факултета. В
същото време, се отварят нови
възможности за няколко млади
учени да навлязат в попрището на
научната кариера в привлекателна и
ползотворна изследователска среда.
В съответствие със стратегията ще
бъдат отворени нови докторантски
позиции;
Обновяване на оборудването за
наука и изследвания. В рамките на
проекта беше изградена докторантска
изследователска лаборатория, в която
докторантите имат необходимото
оборудване, за да приготвят своите
тези и да работят върху научни теми,
приети като приоритетни за ФМИ,
а също така и на достъп до онлайн
библиотеки като например;
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Двупосочна мобилност: Мобилността на учените е призната като
надеждно средство за обмен на
знания между страните и секторите.
Това ще повлияе благотворно върху
изследователското
сътрудничество
в избраните научни области от
сферата на ИКТ и ще подобри и
интердисциплинните умения на екипа
на ФМИ. Предлага се комбинация от
физически и виртуален вариант
на мобилност;
Семинари и работни срещи върху
изследвания и обучение: Това
е друг инструмент за обмен на
знания и опит между учени от
различна възраст и кариерен статус,
с различна база на подготовка и т.н.
Това подобрява ученето през целия
живот за екипа на ФМИ по теми,
свързани с недостига на съвременни
умения. Работните срещи и семинари
подпомагат
изследванията
в
определена област, чрез провеждането
на сесии от тип „мозъчна атака”,
дискусии и стратегическо планиране.
Някои от тях са много полезни и за
докторантите и пост-докторантите
за развитието на техните кариери,
а други са насочени към бъдещо
изследователско сътрудничество в
избрани програми на ЕС;
Предвижда се организирането на
летни училища за магистри,
докторанти и млади учени с
лектори от ФМИ и от партньорски
институции в Европа. Тези училища
са организирани в две направления
– по едно за всяко от избраните
стратегически направления S&S и IKS.
Настойничеството в летните училища
е концентрирано около главните
въпроси на тези стратегически
направления. Те са отворени не
само за студенти и изследователи
от партньорските университети, но
също и за всички заинтересовани в
тази област от други организации и
страни;
Конференциите увеличават видимостта на ФМИ и неговия състав и
ще допринесат за разпространение на
постигнатите резултати до по-широк
кръг заинтересовани. В рамките на
проекта SISTER е създаден научен
съвет, който да определя темите на
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конференциите, да кани избрани
лектори, да оценява предложените
научни доклади и да подготви
програмата на конференцията;
WEB базираните информационни
системи за изследователи и докторанти са проектирани и добавени
в сайта на ФМИ, за да дадат по-голяма
видимост на резултатите, постигнати
от факултета и за да се получи
полезна обратна връзка с мнения по
публикуваните научни доклади;
Цифровизираното съдържание е
споделено между партньорите, за да
се създадат електронни библиотеки,
съдържащи материали за обучение,
дипломни
работи,
дисертации,
проектна документация, студентски
проекти и др.
4.4.1.4. Подобряване
на изследователския капацитет
в други области

Опитът от работата по проекта SISTER бе използван при разработката
на проекта CENSCIT: “Център за
върхови постижения в нано-науките
във физиката, химията, биологията и
информационните и комуникационни
технологии в Софийски университет
„Св.
Климент
Охридски”,
който
спечели финансиране от Фонд научни
изследвания в България. CENSCIT при
СУ е съставен от интердисциплинни
изследователски лабораторни екипи
от факултетите по физика, химия,
биология, математика и информатика,
геология и география, журналистика
и масови комуникации, философия,
Университетския компютърен център,
Научно-изследователския
център
и
индивидуални изследователи и експерти от други университетски отдели
и
партньорски
организации,
като
Агенцията за устойчиво развитие и
евро-интеграция. Екипът на проекта се
състои от 102 члена – 7 професора, 39
доцента, 25 асистента и изследователи (11
доктора), 16 докторанти и 15 експерта.
Допълнително бе включен и значителен
административен екип. Екипът на
CENSCIT се състои от учени с висока
световна репутация. Основната цел на
проекта CENSCIT е да развие СУ като
главен център в Югоизточна Европа

за изследвания, иновации и обучение
в областта на нанотехнологиите във
физиката, химията, биологията и ИКТ.
Една от основните цели на проекта
е да поощрява интеграцията на СУ в
Европейското научно пространство и да
допринася за конкурентоспособността и
растежа на региона и Европа като цяло.
За да постигне споменатата цел, в проекта
са дефинирани следните приоритети:
• да разработи и да развие допълнително стратегическа рамка за
бъдещи изследвания и развитие в
нанотехнологиите във физиката,
химията, биологията и ИКТ в СУ “Св.
Климент Охридски”;
• да
укрепи
изследователския
капацитет като засили уменията
на човешкия капитал в СУ и като
подпомогне
интеграцията
на
изследванията му с европейските
партньори;
• да изгради силно дългосрочно
сътрудничество на СУ с водещи
изследователски
организации
и
предприятия в ЕС и други югоизточни
държави;
• да увеличи значително процента на
успех на CENSCIT групите в участията
им в национални, европейски и
други международни конкурси
за изследователско и технологично
развитие и иновации;
• да увеличи капацитета на СУ за бизнес
експлоатацията на академични
резултати и сътрудничеството му с
индустрията;
• да подобри изследователската среда за нанотехнологии във физиката,
химията, биологията и ИКТ в СУ;
• да направи СУ добре познат
изследователски и иновационен
център в Югоизточна Европа, и
• да подготви основата за създаване
на научен и технологичен парк, в
който ще се работи върху гореспоменатите области на образование,
изследвания, развитие и иновации.
Мерките и дейностите за постигане
на резултатите от проекта CENSCIT са
подобни на тези за проекта SISTER.
Друг успешен проект към Фонд научни
изследвания в България е IRC-CoSiM
“Интегриран изследователски център
по изчислителни науки в микросвета”.
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В рамките на проекта ще бъде изграден
временен
Център
за
върхови
постижения,
подпомагащ
интердисциплинното
сътрудничество
при
решаването на специфични проблеми от
областта на микросвета чрез използването
на различни изчислителни инструменти.
Цел на проекта е да създаде център,
който ще се характеризира с научна и
академична компетентност, възможност
за развитие на млади изследователи и
международно участие. Всеки докторант,
пост-докторант или млад изследовател
ще може да се възползва от взаимно
допълващите се научни познания на
старшите изследователи не само през
времетраенето на проекта, но и след
това. След приключване на проекта, ще
остане налична нова компютърна мрежа,
която ще позволява бърз и надежден
достъп до компютърните ресурси на
всички групи-партньори в проекта,
както и до ресурсите в CERN, Единбург
и Болоня. Проектът за изграждане на
интегриран център се състои от девет
изследователски групи от факултетите
по физика, химия и ФМИ. Тези групи ще
координират усилията си при провеждане
на изследвания в интердисциплинни и
нововъзникващи области в микросвета
с методите на изчислителните науки,
като се използват локални изчислителни
ресурси и глобална е-инфраструктура
за научни изследвания (Nikolov, 2009c).
4.4.1.5. Участие в научни мрежи
за върхови постижения
Проектът Kaleidoscope (Balacheff
et al, 2003) представлява Европейска
мрежа за върхови постижения в рамките
на FP6. Той събира заедно Европейски
екипи от областта на технологично
подпомаганото учене. В него са
интегрирани 76 изследователски звена
от цяла Европа, покривайки голям
спектър от експертност. Проектът е
включил в своите дейности повече от
800 изследователи от 23 страни, които
влагат своите усилия за развитието
на нови концепции и методи за
изследване бъдещето на обучението с
цифровизирани технологии.
Беше установено, че много малко
от трансформациите в работния и
социалния живот, които се дължат
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на ИКТ, са се отразили в практиката
на учене и обучение или пък върху
качеството на изследванията (Balacheff et al, 2003). Основната цел на Kaleidoscope е да се запълнят празнините
в изследванията, като се интегрират
съществуващите европейски инициативи,
за да се развие богата теоретична и
практическа база за изследвания
и
иновации.
Изследователският
екип разработва нови инструменти и
технологии, които операционализират
нов интердисциплинарен подход за
изследвания в областта на ученето,
подпомагано от ИКТ на общоевропейско
равнище. Kaleidoscope интегрира съществуващите изследвания за разработване
на нови концепции и методологии от
гледна точка на мулти-дисциплинни
и крос-културни перспективи, което
включва:
• Основите на когнитивните науки и
на науките за ученето, включително
социо-културните перспективи, за
да се усили разработването на
образователни технологии;
• Концептуални и методологически
мостове между образователни,
социални и когнитивни науки и
ново появяващи се технологии;
• Принципен проект за развитие
на технологични разработки, позволяващи изграждането на интерактивни,
интелигентни
и
кооперативни среди за учене;
• Структурни
и
организационни
модели за интегриране на технологично подпомагано учене в
организациите;
• Нови компютърни решения за изграждане на среди за технологично
подпомагано
учене, които са
адаптивни, наситени с познание,
когнитивно чувствителни, дълбоко
проникващи,
мултимодални
и
персонализирани.
Kaleidoscope търси да представи
различни
концептуални
рамки
на
подходящи дисциплини, за да очертае
общите характеристики и различията,
които определят изследователските цели
в тази научна област. Проектът подкрепя
широк
спектър
от
интеграционни
дейности,
например
Виртуално
докторантско училище (Virtual Doc-
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toral School – VDS), което да действа
като виртална организация за обучение
на нови изследователи, и Съвременен
институт за обучение (Advanced Training
Institute – ATI), в който да се разработва и
предлага обучение за изследователи от
други области, експерти, потребители,
мениджъри и др. Основната група
от конкретни цели на проекта се
отнася до създаването на надежден
изследователски човешки потенциал,
както и за изграждане на необходимата
инфраструктура. Kaleidoscope организира
своето научно сътрудничество по систематичен начин, така че да създаде
общност, която е разнообразна и
уверена в своя богат потенциал, както
по отношение на културнитe особености,
така и по отношение на подборa на мултидисциплинни изследвания.

ATI е компонент от гръбнака на
Kaleidoscope (Nikolov, Stefanov, Stefanova, Georgiev, Boytcheva, 2006). Той
е ориентиран към изграждането на
устойчива технологична инфраструктура,
организация и управление, с помощта на
които да се предлага модерно обучение
на световно равнище. Основните цели
на ATI са:
• Провеждане
на
централизирано
обучение и консултации по заявка
на целевите групи в проекта, като
се разчита на богатия капацитет на
цялата мрежа;
• Да се използват подходящи инструменти за навигиране през наличните
компетенции и групи в консорциума и
осигуряването им за предоставяне на
услуги на външните заинтересовани
групи и за групи, членуващи в
консорциума Kaleidoscope.

Фигура 66. Портал на ATI
ATI започва като опростен интерактивен портал (Фиг. 66), развиван и
подпомаган от човек, а в дългосрочна
перспектива, той ще прерасне във
виртуална организация. Дейностите
на ATI (Фиг. 67) се извършват с помощта
на разпределена мрежа от организации
и/или изследователи и се използва
смесена форма на обучение. Една от
приоритетните задачи на ATI е да
изгради сътрудничество с други
консорциуми на европейски проекти,
които се нуждаят от специфично, гъвкаво
адаптирано обучение и/или консултиране
по е-обучение.

ATI предлага гъвкава и устойчива
система за обучение, която осигурява
учените и преподавателите в областта
на е-обучението със знания и умения
на европейско и на световно равнище.
Тъй като ATI отваря глобална перспектива,
учените
посещавали
курсовете на обучение печелят от
огромните информационни ресурси и
бази данни, създадени и поддържани
в
една
глобална
изследователска
програма. Ръководителите на курсове
(много от тях – световно признати учени)
работят с участниците в курса върху
нови приложения на свръхмодерни
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Фигура 67. Дейности на ATI
изследователски методи и технологии.
По този начин, ATI създава една
международна общност от хора със
знания в областта на е-обучението.
Ръководителите и участниците във
всеки курс образуват общност за
добри практики за изследвания и
разработки, които ще продължат да
функционират дълго след като работата
в курса е приключила. Възпитаниците на
курсове, проведени от ATI се превръщат
в значима сила за извършване на
желаните образователни промени в
техните институции и страни.
4.4.2. ПО ПЪТЯ КЪМ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
4.4.2.1. Състояние на връзките
с индустрията
Сътрудничеството академия-индустрия, и в частност, нарастващият
трансфер на знания между тях, е ключова
цел в плана за иновации на ЕК и е жизнено
важен компонент от изграждането на
Европейското
научно
пространство.
Чрез ЦТИО, ФМИ е развил дългогодишна
практика за съвместни изследвания и
иновации. Добри добри примери в това
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отношение са дейностите по проектите
TRAINMOR KNOWMORE, GEM-Europe,
E4, REGEBLab, PROTELEUSES, PROMOTOR+, BIGEAR NET, BulRMCNet,
EIM – CEE и др. (Виж Приложение 1).
Участието в такива проекти играе много
важна роля за ФМИ при формирането
на по-приложно ориентиран подход
към изследванията в областта на
ИКТ, както и за структурирането на
докторантски програми. Тези проекти
вляят положително и на бакалавърските
и магистърските програми в областта на
ИКТ. Изследователски и технологични
дейности в тази област са важни за
изграждането на устойчив “Триъгълник
на знание” (обучение, изследвания
и иновации) чрез поддържането на
плодотворно сътрудничество с местните и международните индустриални
предприятия
за
подобряване
на
конкурентността на българската и на
регионалните икономики.
Трябва да се подчертае, че все
още са необходими много усилия, за
да се посрещнат предизвикателствата
на
трансфера
на
знания
между
изследователските организации и бизнеса. Поради това, проектът SISTER
поставя своето внимание върху развитие
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на интердисциплинарните умения
на учените и върху обучението им за
постигане на умения за коопериране
с индустрията, за споделяне на своите
изследователски резултати, за изграждане
на успешни стартиращи предприятия или
пък на звена за технологичен трансфер,
да
опазват
своята
интелектуална
собственост и др. Предложена бе и
магистърска програма по „Технологично
предприемачество и иновации в областта
на ИКТ”. Съвместните изследвания
и сътрудничество с индустрията
на различни равнища ще бъде друга
задача на проекта. Чрез изграждането на
успешна рамка за трансфер на знания и
технологии, ФМИ ще може да допринесе
за стратегическите цели на Структурните
фондове на ЕС за усилване на
конкурентоспособността на националната
икономика.
Освен
това,
проектът
изгражда база от данни с примери на добри
практики за вътрешно организационно
сътрудничество
с
използването
на
ИКТ. SISTER се съсредоточава върху
усилването на капацитета на ФМИ,
свързан с инструменти и технологии
за развитието на малки и средни
предприятия, както и с технологии за
УЗ.
4.4.2.2. Център за трансфер
на технологии
Създаването на Център за трансфер
на технологии (ЦТТ) в СУ има за цел да
преодолее съществуващите празноти
във връзките академия-индустрия
на университета и ще има достатъчно
гъвкавост, за да обслужва и двете с
целенасочени услуги и консултации.
Той работи като посредник между
университетските научноизследователски
структури и предприятията, както и
популяризира иновациите и новите идеи
на изследователите в СУ. По-конкретно,
дейностите по проекта са разработени с
цел да отговарят на следните нужди на
сътрудничеството индустрия-академия:
• създаването на интерфейс между
индустрията и университетите;
• осигуряване на прозрачност на
иновациите и научните резултати
и информираност за промишлени
нужди;
• осигуряване на структурната и

•

експертна подкрепа и услуги
в
рамките
на
процеса
на
комерсиализация на резултатите
от научните изследвания, уреждане
на въпросите, свързани с правата
върху интелектуалната собственост,
предлагане на правни и финансовите
консултации
и
създаване
на
стартиращи фирми (spin-offs);
изграждане на предприемаческа
култура и умения за управление на
иновациите.

Обучението за изграждане на
предприемаческа култура и умения
управление на иновациите може да се
разглежда като важна бъдеща дейност на
ЦTT. Инициативи за разпространението
на информация за ще помогнат в началния
етап да се фокусират усилията върху
нуждите за развитие на допълнителни
умения на учените и предприемачите,
които ще им помогнат за по-успешна
съвместна работа.
Проектът
е
насочен
основно
към производителите
на
знания
(индивидуално и групово) на управленско
и организационно равнище. Проектът
се фокусира и върху внедрителите
на
технологиите
и
знанията.
Това ще направи резултатите от
научните изследвания на български
учени прозрачни и за потенциалните
потребители и внедрители, и по този
начин ще се улесни търсенето на
вътрешно производство на технологии и
трансфер на ноу-хау. Други дейности на
ЦTT са насочени към установяване на
публичните и частните предприятия,
които имат желание да се обновяват,
за да засилят пазарната си позиция и
да увеличат пазарния си дял. Целите са
да се увеличи информираността на
компаниите за наличните резултати от
научните изследвания на университета,
да се насърчи сътрудничеството
между
потенциалните
доставчици
и внедрители на
технологии, да се
помогне в последващите преговорни
процеси и трансфер на технологии.
Например - по въпросите за правата на
интелектуална собственост, предоставяне
на консултантски услуги и обучение.
Разработена е методика за анализ на
нуждите на предприятията с активната
подкрепа на експерти в тази област,
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предимно партньори и асоциирани
партньори. ЦТТ предлага богата палитра

от услуги, които могат да се намерят на
Web сайта му (виж Фиг. 68).

Фигура 68. Център за трансфер на технологии

4.4.2.3. Проект за научен
и технологичен парк

Научен и технологичен парк, в който
ще се работи в областта на върховите
изследвания и технологии в нано-науките
във физиката, химията, биологията и
информационните и комуникационни
технологии, като ще осигурява условия
за образование, изследвания, развитие и
иновации. Едни от най-важните цели на
парка са:
• Подобряване
на
материално–
техническата база за научни
изследвания, обучение и трансфер
на знания от и в природните
факултети;
• Осигуряване на основните условия
за
последващо
финансиране
на иновационното развитие на
природните факултети чрез научните,
технологичните
и
образователни
програми на ЕС;
• Привличане
на
българския
и
международен
бизнес
за
инвестиране
в
развитието
на
университета;
• Създаване на условия за развитие
на преподавателския състав в
приложна
и
предприемаческа
насока.

В рамките на проекта CENSCIT се
подготвя основата за създаване на

Една от най-важните задачи при
изграждането на парка е създаването,

Всички тези дейности допринасят за
превръщането на ЦTT в място за контакти
между учени от СУ и местни и национални
предприятия за пазарна експлоатация на
нови продукти и технологии. ЦTT ще даде
възможност на търговското развитие и
широко използване на изследователски
резултати, създадени в СУ, като помага
за намиране на национални и европейски
грантове за подкрепа на иновации в
предприятия. Анализът на индустриалните
нужди ще е от помощ за идентифициране
на изследователските и образователни
приоритети, в които университет трябва
да се съсредоточи. ЦTT също така помага
на създателите на политики в страната,
като предоставя полезна информация
за проблемите и трудностите, изпитани
в процеса на технологичен трансфер,
както и за нуждите и очакванията на
технологични доставчици и потребители.
Тези дейности ще улеснят изпълнението
на Националната иновационна стратегия
и ще повишат конкурентноспособността
на българските предприятия.
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интегрирането и осигуряване на достъп
до е-инфраструктури: съоръжения,
бази данни, крупни компютърни мрежи,
ресурси и услуги, необходими на научната
общност, за да провеждат модерни,
висококачествени и конкурентни научни изследвания, както и за връзка
с индустрията: трансфер, обмен и
защита на научното знание. Съгласно
класификацията на ЕК, такива са:
• международни инфраструктури,
които се администрират на базата
на
сключени
споразумения
и
конвенции;
• международни
инфраструктури
с възможност за широк достъп,
т.е свободен достъп на студенти,
докторанти, учени и академичните
среди, както и възможността такава
инфраструктура да предоставя услуги
и да работи за индустрията, бизнеса
и обществото;
• съоръжения и/или бази данни,
изградени
в
страните-членки,
които предоставят широк достъп до
всички учени;
• мрежи от национални научни звена
с възможност за широк достъп за
учени от цял свят и възникване на
нови специализирани звена към вече
съществуващи научни мрежи;
• крупни научни инфраструктури
или бази данни, които се използват
съвместно от научни групи, основно
на равнище факултет, институт или
друга голяма организация;
• научно оборудване или бази
данни, разположение в различни
лаборатории на равнище научен
колектив, които се използват основно
от съответната научна група в дадена
научна област, с възможност за поширок достъп.
4.4.2.4. Жива лаборатория
„Виртуални услуги и отворена
иновация”
Живата лаборатория „Виртуални
услуги и отворена иновация” (VirtSOI) е
една от двете одобрени от ЕК български
„живи лаборатории” в Европейската
мрежа на живи лаборатории – ENoLL
(http://www.openlivinglabs.eu/).
Основният подход на VirtSOI е да се
съберат заедно организации (фирми,

университетски катедри, изследователски
центрове,
правителствени
служби,
професионални организации), които са
доказали своите възможности, свързани
с „триъгълника на знанието”, на
национално и международно равнище.
Тези организации ще могат да интегрират
своите умения и знания и да ги използват
за започващите редица национални
и европейски пилотни разработки и
внедрявания в областта на виртуалните
услуги и отворени иновации. Експертите
на VirtSOI вече са участвали в няколко
пилотни теста за разгръщане на виртуални
услуги на национално и международно
равнище. Най-важната цел на VirtSOI
е да се разшири участието на реални
потребители в процеса на пълния
жизнен цикъл на нови услуги и нови
продукти, както и за насърчаване на
отворената иновация. Решаваща роля
за успеха на инициативите и проектите
на VirtSOI ще бъде достъпът до найдобрите европейски практики, методи
и инструменти чрез активно участие в
дейностите на ENoLL. Това ще помогне
за разширяване на мрежата от такива
лаборатории в България и в Югоизточна
Европа.
4.4.2.4.1. Описание на живата
лаборатория
Мисията на живата лаборатория VirtSOI е да се изградят жива екосистема,
където научните изследвания, обучението и иновациите да си взаимодействат и да се подкрепят помежду
си с цел да се развиват и разпространяват
иновативни продукти и виртуални услуги
на национално и на европейско равнище
чрез активното участие на крайните
потребители и чрез международно
сътрудничество. Живата лаборатория е
отворена организационна структура,
която консолидира усилията на няколко
страни. Основните цели на живата
лабораторията са:
• Да съдейства на процеса на
иновации и развитие, чрез изследване на контекста на новаторски продукти и употреба на
виртуални услуги, включително и
на потребителите и тяхната околна
среда;
• Да
включва
потребителите
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•

•
•

•

•

•

•

като участници в създаването на
новаторски продукти и виртуални
услуги на най-ранните стадии на
развитие – още при определяне
на изискванията и при началния
дизайн;
Да
осигури
проучване
на
възникващи ИКТ приложения и
нови възможности за услуги, представяйки пред потенциалните потребители прототипи на новаторски
продукти и услуги;
Да оценява и утвърждава нови ИКТ
решения в потребителски контекст;
Да
координира
усилията
на
ключови заинтересовани страни,
участващи в жизнения цикъл на
развитие на ИКТ приложения и услуги,
чрез осигуряване на подходяща среда
за създаване и използване на знания,
както и чрез формални и неформални
мрежи за сътрудничество;
Да придобива и споделя опит с
други живи лаборатории от гледна
точка на прилагането на принципите
на отворени иновации за развитие
на новаторски продукти и услуги;
Да осигури набор от услуги, свързани
с методологии и инструменти на
живата лаборатория, както и услуги,
посветени да подпомагат другите
участници в разгръщане на виртуални
услуги;
Да
координира
дейностите
на
живата
лаборатория
VirtSOI
с
други европейски инициативи и
програми;
Да насърчава отворената иновация
и да създаде на пилотна екосистема
и услуги, свързани с разкриването
на пазар за отворени иновационни
технологии.

VirtSOI ще има широк контекст на
покритие на ядрото виртуални услуги,
които се основават на квалификацията
и опита на участващите партньори, а
именно:
е-обучение,
е-правителство,
е-здравеопазване,
е-бизнес,
е-съдържание, мобилни технологични
приложения, Web 2.0 и виртуални
светове, отворени иновации, оперативна
съвместимост и сигурност, и ИКТ за
устойчиво развитие. В това отношение
VirtSOI ще играе ролята на регионална
лаборатория. След период на по-
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нататъшното развитие и постигане на
равнище на зрялост, VirtSOI ще положи
усилия за създаване на инкубатор
за живи лаборатории, насочени към
различни индустриални сектори. В
допълнение, живата лаборатория VirtSOI
ще предприеме инициатива за подкрепа
на развитието на живите лаборатории в
страните от Югоизточна Европа.
4.4.2.4.2. Опит за работа
с потребители
Членовете на VirtSOI участват в
няколко пилотни проекта за предоставяне
на виртуални услуги, насочени към
различни крайни потребители. Част от
случаите са описани по-долу.
Случай 1: Обучение на учители и
университетски
преподаватели
чрез
използването
на
методологията
от
проекта „Учителят-новатор” (I*Teach) и
инструмента PCP, разработен в рамките
на проекта TENCompetence. Доставчик
на услуги e ЦТИО. Обучението включва
10 университетски преподаватели и
около 700 училищни преподаватели (Виж
и глава 3).
Случай 2: Обучение на персонала
на EPIQ Electronic Assembly с методите
и инструментите на проекта TENCompetence. Доставчик на услугите е ЦТИО.
Целта е във фирмата да се развие
устойчиво прилагане на концепцията
и инфраструктурата на TENCompetence с акцент върху подкрепата на
общности и отделни лица в рамките
на организацията, за да намерят найдоброто решение на техните нужди от
обучение. ЦТИО бе подпомаган от екип
на Техническия университет – София,
Научноизследователска
лаборатория
“Технологии и стандарти в електронното обучение”.
Случай 3: Обучение по Отворени
новации за студентите - магистри по
технологично
предприемачество
и
иновации в СУ. По-голямата част от
студентите са служители в български и
международни ИКТ компании. Броят
на обучените студенти - около 150 през
2007-2009г.
Случай 4: На основата на опита от
участието в проект Е4 по FP6 „Управление
на разгърнати предприятия в разширена
Европа” eкспертите на VirtSOI са
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придобили знания и опит в развитието и
тестването на новаторска интегрирана
инженерна среда, специално пригодена
към нуждите на доставчиците, работещи
в производствената мрежа. Това е
пример за успешно партньорство между
изследователи, разработчици и крайни
потребители, участващи заедно по време
на целия жизнен цикъл на разработване
на новаторски продукти или услуги.
4.4.2.4.3 Методи, инструменти
и процеси
Методите,
инструментите
и
процесите, които се прилагат при
работата на VirtSOI, ще се основават на
резултатите от проектa ot FP6 ECOSPACE
“Пространство
за
сътрудничество
на е-професионалисти” (http://www.
ip-ecospace.org/). VirtSOI е виртуална
структура, състояща се от реални
организации, които предоставят своя
капацитет за нуждата на
живата

лаборатория в различни области. Всички
тези субекти имат своя бизнес живот,
но за целите на живата лаборатория,
те ще бъдат във връзка в рамките
на консорциум. Основната част от
участниците са нестопански организации
с фокус върху европейските проекти.
Предложената структура има един субект
като фокусна точка (фирма), която поема
отговорност за доставка на работна
методология и гарантира правилното
управление на проекти в съответствие с
методологията. Във Фиг. 69 е представена
концептуалната структура на VirtSOI.
Субектите (организации, участващи в
живата лаборатория) са групирани в 3
категории: организация - фокусна точка;
организации, отговорни за окончателното
разработване на прототипите - резултати
от европейски проекти за крайните
продукти и/или услуги, и организации,
отговорни
за
изпълнението
на
разработените продукти и/или услуги.

Focal point to
the living lab

Entities
Implementing
the Products /
Services

R&D

eLearning

Law &
Regulations

eHealth

Products /
Services
final dev.

eGovernment

Training

Security

Law &
Regulations

R&D

eLearning

eHealth

Hospital

Products /
Services
final dev.

eGovernment

Training

Security

Implementation
relationship

Entities
Finalising the
Products /
Services

End-users participation

Methodology
Project Mgmt

Methodology
Project Mgmt

Фигура 69. Концептуална структура на VirtSOI Living Lab
Управлението на консорциума във
VirtSOI ще се основава на принципите
на управление на Enterprise 2.0 тип
организация. Дейностите сe формират
на базата на участието на крайните
потребители и техните изисквания.
Всички дейности ще се извършват от
съответните организации, участващи в
лабораторията. Например, ако трябва да
се приложат на европейски новаторски
решения, свързани с електронното
здравеопазване,
ще
се
установят
връзки между организациите от VirtSOI, специализирани в тази област, с
подходяща болница, където иновациите
ще бъдат приложени. Фиг. 69 представя
ролята на VirtSOI в трансформирането
на прототипа от услуга/продукт в
електронното здравеопазване в реален
продукт/услуга в българска болница.

Резултатите и въздействието на VirtSOI се проявяват на различни равнища:
институционално (всяка от участващите
организации
преструктурира
дейността си и доказва способността
си в разработването и внедряването
на новаторски продукти и услуги);
национално (могат да се реализират
много проекти и пилотни внедрявания),
регионално (вече съществуват реални
примери за успешно трансгранично
сътрудничество),
европейско
(има
много успешни участия в европейски
проекти). Въпреки, че потенциалът на
VirtSOI засега е разпръснат, създадената
виртуална организация ще помогне той
да се концентрира и впрегне, за да се
постигнат целите и конкретните дейности
на живата лаборатория.

Румен Николов - Глобалният кампус

211

4.4.3. ПО ПЪТЯ КЪМ ЕЛЕКТРОНЕН
УНИВЕРСИТЕТ
4.4.3.1 Подобряване на качството
на обучението
През месец февруари, 2002 г. авторът
инициира пилотен проект за електронен
университет в СУ (СУ, 2002), който
се разви в модел от тип eCampus (SU,
2007).
СУ е уникален и по размерите
си - в момента той има около 30 000
студенти в 76 специалности и над
3 000 преподаватели, работещи в
16 факултета и два департамента.
Университетът е изправен пред множество
предизвикателства, породени от:
• промяна на цялостната икономическа
и социална система в страната;
• промяна на моделите на обучение,
както и ролята и функциите на
университетите
в
глобалното
информационно общество;
• реалните възможности СУ да отговори
на изискванията на ЕС.
През 2002 г. стартира проект на СУ
на тема „Подобряване качеството на
обучение в Софийския университет чрез
интегриране на интелектуалните и
информационни ресурси”, финансиран от
Световната банка. Проектът има за цел
да разработи обща институционална
и технологична рамка за осигуряване
на
качеството
на
обучение
в
университета
чрез
интегриране
и оптимизиране на наличните и
привличане на допълнителни ресурси
(експертни, финансови, материални) в
съответствие с Декларацията от Болоня,
националната стратегия и националните
и
университетските
критерии
и
показатели за качество. Проектът има
три основни компонента, фокусирани
върху осъществяването на тази цел:
• Създаване на институционалната
рамка
за
осигуряване
на
качеството, включваща и рамка за
въвеждане на Европейската система
за трансфер на кредити;
• Създаване
на
съвременна
интегрирана
университетска
информационна
система
с
вградена
технологична
рамка
за осигуряване на качеството и
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•

платформа за гъвкаво обучение и
екипна работа;
Изграждане на университетски
мултимедиен езиков ресурсен
център и осигуряване на езиково
обучение според изискванията на
Европейския езиков портфейл (European Language Portfolio) (www.coe.int/
portfolio).

Съвместното
реализиране
и
внедряване на трите компонента ще
осигури мултиплициран положителен
ефект върху качеството на обучението
и цялостната дейност на университета.
Пренебрегването на всеки един от
тях значително ще намали ефекта от
останалите. Разработката ще послужи за
модел на съвременна университетска
система за осигуряване и поддържане
на качеството, основан на новите ИКТ.
Този модел ще може да се адаптира и
внедрява в други университети на
национално, регионално и европейско
равнище.
Като резултат от изпълнението на
проекта бе катализирано въвеждането
на Европейската система за трансфер
на кредити в СУ и бе разработен
вариант за институционалната рамка
за осигуряване на качеството. В този
раздел ще се разгледа основно въпросът
за проектирането и реализацията
на интегрираната информационна
система, както и проблемите по нейното
внедряване.
4.4.3.1.1. Състояние на проблема
По-долу е представен анализ на
състоянието
на
информационното
обслужване в СУ през 2002 г. Университет
е разположен в три кампуса, включващи
голям брой корпуси, шест отделни
сгради на факултети и институти, пет
самостоятелни счетоводства, разполжени
на различни и отдалечени едно от друго
места в София. Университетът има
богат опит и традиции по отношение
на информационното обслужване.
Компютърната информационна мрежа
на университета е изградена на модулен
принцип и се състои от три основни
оптически сегмента в базите Ректорат,
Лозенец, и Четвърти километър. Тези
бази са свързани в триъгълник чрез наети
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линии. Посредством други наети линии
са свързани още 7 отдалечени възли на
факултети и самостоятелни звена извън
трите основни кампуса на университета.
Централният възел поддържа пряка
външна регионална и международна
свързаност с 4 други университета в София
и Българската академия на науките.
Броят на включените компютри е над
2500, а регистрираните потребители
са над 5000 (тези числа се увеличават
значително през семестрите, когато се
включват учебни компютърни класове
и цели групи студенти). Мрежата на

университета осигурява два отделни
канала за достъп към глобалната мрежа
интернет. Осигурява се достъп до
мрежови информационни ресурси,
като: библиотечната информационна
система, както и ресурси с общоуниверситетско значение – сървър на
дискусионни групи (news server),
FTP сървър, Web сървър и други.
Структурата, мащабът и свързаността
на
университетската
компютърна
информационна мрежа са отразени на
Фиг. 70.

Фигура 70. Структура и свързаност на компютърната информационна мрежа на СУ
Поддържат се следните административни информационни системи:
• Система за студентска информация
СУСИ-2,
която
се
заменя с новата разработка на
Университетския изчислителен център СУСИ-3. Системата поддържа
административна и академична
информация за студентите в
университета по факултети, видове
и форми на обучение. Разработени
са допълнителни модули за отчитане
натовареността на преподавателите
и финансови справки за студентите.
Новата система ще бъде внедрена
във всички факултети до края на
академичната 2001/2002.
• Система Кадри за персонала на

•

Софийския университет, разработена
в Университетския изчислителен
център (УИЦ). Системата изисква
допълнителен ръчен труд за въвеждане
и
корекция
на
персоналната
административна информация, тъй
като използва данните от системите
за заплати в петте счетоводства на
университета, които са различни;
Закупена е единна система за
заплати за целия университет.
Системата е експериментирана през
пролетта на 2001 г., но нейното
внедряване е отложено поради липса
на достатъчно техника и наличието
на
несъответствия
с
нейната
спесификация;
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•

•

•

•

Системата за кандидат-студентска информация е разработена
в
УИЦ
за
обслужването
на
кандидатстудентския конкурс. Тя
дава всички необходими справки и
информация за новите студенти в
университета.
Информационната
система за
контрол на решенията е внедрена в
отдел “Секретариат и Деловодство”.
Системата работи в мрежа и обслужва
университетските органи, вземащи
решения. За всяко решение може
да бъде въведена информация за
съдържанието му, дата на гласуване,
срок за изпълнение и отговорник за
изпълнението.
В университета съществуват отделни
компютризирани
системи
за следене на движението на
финансовите средства и разходи.
Те се използват и се обслужват от
финансово-счетоводния отдел, но
не обхващат цялостно тези процеси,
а само отделни техни аспекти и не
покриват финансовата дейност на
всички звена в университета.
В ЦТИО се разработва авторска среда и платформа за дистанционно
обучение
чрез
интернет
ARCADE, която е в процес на пилотно
внедряване. Системата отразява
най-новите тенденции в тази област,
реализира се на базата на найновите ИКТ и прилага възникващите
в момента световни стандарти в тази
област.

Поради несвързаност и частична
съвместимост помежду им, наличните
информационни системи в университета
не
допринасят
достатъчно
за
подобряване на неговото управление,
за подобряване на ресурсите му
(човешки, материални и финансови),
както и за вземането на навременни и
основани на достатъчно информация
решения. От наличните информационни
системи
в
различните
отдели
и
самостоятелни звена в университета е
изключително трудно да се извлекат
общи справки, аналитични документи
или изисквани от различни държавни
институции сведения. Нещо повече при подготовката на такива документи
се налага много ръчен труд, свързан с
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възможни технически грешки, бавна
обработка и много неефективно
натоварване на човешките ресурси.
Направените досега многократни опити
за подобряване на състоянието довеждаха
до частично и временно решаване на
отделни проблеми в даден отдел или
звено, но работата в университета,
най-вече поради големите мащаби на
факултетите и администрацията, реално
не се подобряваше. Въпреки наличието
на добре развита университетска
мрежа и възможността за комуникация чрез интернет на цялата
университетска общност, липсата на
добре организирана и поддържана
интегрирана информационна система
води до затруднен и неефективен
обмен на информация и работа на
цялата университетска общност.
На
проведена
среща
с
представители на различните отдели на
университетската администрация бе
поставен въпросът за конкретните нужди
от информационно обслужване. Анкетата
убедително показа, че в ежедневната
работа
на
администрацията
има
голяма необходимост от достъп до
интегриарана информация и от обмен
на информация между различните
отдели, което не може да се
постигне без наличието интегрирана
информационна система.

Отдели: 1 - студенти, 2 - учебен, 3 - междун.,
4 - счет.&фин., 5 - личен състав

Фигура 71. Заинтересованост от
внедряване на интегрирана ИС
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На Фиг. 71 е изобразено каква
е
заинтересоваността
на
отделите
от
внедряване
на
интегрирана
информационна система (в по-светъл
цвят) и необходимостта на отделите да си
предават информация (в по-тъмен цвят)
Оценяването е от 1 до 5. Графиката показва, че за внедряването на интегрираната
система ще е необходимо да се увеличи
мотивацията на персонала, например в
отдел студенти, което е взето предвид при
оценяването на рисковете на проекта. От
друга страна, в международния отдел,
въпреки високата мотивация, все още не
чувстват голяма необходимост да обменят
информация с другите отдели. Тази
необходимост значително ще се увеличи
при въвеждането на Европейската
система за трансфер на кредити.
4.4.3.1.2. Цели и технически
характеристики
СУ е първият български университет,
в който е въведена компютризирана
административна
информационна
система за обработка на студентската
информация. Настоящият проект дава
възможност да се реализира нейната
четвъртата версия с работно означение
СУСИ-4. Нейната начална версия е
реализирана от външен изпълнител през

2003-4 година. Основни цели:
• Преподавателите и студентите да
имат удобен достъп до пълната
административна
информация,
свързана с тяхната учебна дейност;
• Въвеждането на информация да
става най-близко до мястото,
където тя възниква;
• Да се разпределят ясно правата и
отговорностите за поддържането
на информацията;
• Системата да свързва отделните
структурни
звена
на
СУ
(факултетите);
• Системата да предоставя в подходяща
форма обобщена административна
информация за учебната дейност;
• Да може удобно да се контролира
качеството на поддържане на
информацията в системата.
Основни технически характеристики
на СУСИ-4 са (виж Фиг. 72):
• Всички потребители на системата
се свързват с нея посредством
интернет;
• Функционално системата е разделена
на
множество
„роли”.
Всеки
участник, регистриран в системата,
има съответна роля, която определя
какви права и отговорности има в
нея.

Фигура 72. Системата СУСИ-4
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Отделните „роли” при използването
на СУСИ-4 могат условно да се разделят
на административни и потребителски,
като един потребител може да съвместява
повече от една роля. Разработени са
ръководства за всяка роля.
4.4.3.1.3. Трудности при внедряване

•
•
•

работещите;
съкращаване на жизнения цикъл
на дейностите при изпълнението на
проекта;
намаляване на цената на реализацията на проекта;
разработване и развитие на взаимоотношенията с всички заинтересувани групи;
използване на компютърна система
за управление на проекти;
въвеждане и спазване на стандарти
за работа.

За целите на управлението на
•
риска се използват следните ръководни
принципи:
•
• непрекъснатост
на
процесите
на работа по проекта и обучение
за новите технологии, които се
Рисковете са групирани в зависимост
използват;
от техните общи характеристики, както
• подпомагане на участниците да се
и в зависимост от това кой компонент от
справят с поставените им задачи;
проекта съпътстват. Разработени са 25
• повишаване на качеството на
„сценария” за управление на риска (част
работа, оценяване на постигнатите
от тях са дадени в Таблица 9).
резултати и поощряване на добре
Таблица 9. Рискове и мерки за предотвратяване
No.

Източник

Вероятност

Мерки
Създаване на управляващо
и координиращо звено под
ръководството на заместникректор.
2. Формализиране на процедурите
за ръководство, ясно
разпределение на отговорностите
и отчетността във връзка с
управлението.
3. Обучение на участниците в
процесите.

1 Затруднено управление
и координация поради
комплексност на проекта

Проектът е комплексен
и рискът от затруднения
при управлението
и координацията е
значителен

1.

4 Нежелание от страна на
ръководства на различни
равнища за внедряване
на междинни и крайни
резултати и продукти
поради реакция и
съпротива от страна на
заинтересовани групи
от университетската
общност

Сериозен риск при
факултети и катедри с
изборни ръководства.
Рискът се засилва при
предстоящи избори

1. Засилване на контрола от страна
на академичното ръководсво
2. Проучване на възможните
групи, заинтересовани от
неизпълнение на различни части
от проекта и на причините за това
3. Разяснителна кампания,
въвличане на принадлежащи към
тези групи в работата по проекта
4. Политика на “договаряне”,
“адвокатстване ‘за’”,
компенсиране, печелене на
привърженици между имащите
право на глас

8 Разработените по проекта
системи, процедури,
продукти и др. са трудни,
прекалено сложни и/или
прекалено времеемки за
обслужване

Появата на такъв тип
риск може да доведе
до неприлагане или
откъслечно прилагане и
използване в практиката
на съответната процедура,
система или продукт.
Това ще застраши
реализацията на
съответния компонент.

1.

10 Недостатъчно обучение на Ако не се вземе предвид
потребителите
- води до понижена
мотивация
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Задължително апробиране на
ключови процедури, продукти
и системи от реалните
потребители на равнище
прототип
2. Експертно оценяване на
разработените продукти от
специалисти, невъвлечени в
разработването на съответния
продукт.
3. Пробна експлоатация
1. Проучване на нуждите от
обучение.
2. Провеждане на обучение.
3. Съпътстваща подкрепа (онлайн
обучение, Call-centre)
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Основната трудност е липсата на
разбиране от академичната общност, а
и от ръководството на университета,
че разработката и внедряването на
системата е по-скоро управленски и
организационен проблем, отколкото
технологичен проблем.
Новата информационна система
трябва „да наследи” цялата информация
от предишната система и да я замени (в
рамките на всеки отделен факултет) за
много кратък период между две сесии
(не повече от два месеца). Това налага
много добра организация на цялата
администрация на факултета и голяма
настойчивост от страна на деканското
ръководство;
Досега действащите информационни
системи са били (до голяма степен)
локални за всеки отделен факултет.
Това е способствало всеки факултет да
развие свой собствен стил за използване
на системата. Необходимо е СУСИ-4 да
притежава достатъчно голяма гъвкавост,
за да може бързо да се адаптира към
съществуващия стил. При началното
въвеждане на СУСИ-4 информацията в
нея може да се поддържа единствено от
служебни лица (администратори), каквато
е практиката и в момента с предишните
версии на СУСИ. С развитието на
използването й обаче се предвижда
всеки потребител или администратор да
поеме своите отговорности. Например
предвидено е (засега смятаме, че
осъществяването е далечна перспектива)
преподавателят сам да въвежда
оценките в протоколите, което след
това се одобрява от служебно лице
(администратор). Основният лектор на
конкретна учебна дисциплина може
сам да определя целия преподавателски
екип, който осъществява преподаването
на дисциплината, но пак с последващ
контрол и одобрение от администратор.
В СУСИ-4 трябва спешно да се
възстанови липсващата административна
информация (основно оценки). Според
правилника на университета, който
отразява действащото законодателство,
единственият
законен
източник
на
студентска
административна
информация е „Главната книга”. Това
е довело до некачествено поддържане
на информационните системи, като
усилията в повечето факултети са били

насочени единствено към информация,
която се изисква от високостоящите
организации.
Непълнотата
на
информацията в СУСИ е изисквала
почти всички необходими справки и
дейности, изискващи административна
информация, да се правят на ръка, с
извличане на необходимата информация
от „Главната книга”.
За да могат да се въведат
добри практики при използване на
СУСИ-4, трябва възможно най-бързо
да
бъде
възстановена
липсващата
административна
информация
в
системата. Информацията, която по закон
трябва да се съдържа в „Главната книга”,
трябва да се съдържа в коректен вид и в
СУСИ-4. Освен това, в СУСИ-4 се съдържа
и много допълнителна информация. Това
дава възможност с подходящи справки да
се подобри значително качеството и
ефективността на администрирането
на университета и всяко отделно
негово звено - факултет и катедра.
Опитът ни в два факултета (ФМИ
и Исторически факултет) показва, че
пълно възстановяване на информацията
за всички активни студенти може да
се осъществи в рамките на една учебна
година съвместно с въвеждането на
СУСИ-4. Отказът от възстановяване на
липсващата информация би попречил
системата да се ползва пълноценно в
продължение на поне първите 3 години,
което би стабилизирало лошите практики
въпреки нововъведената система.
Предвидената
стратегия
при
внедряване на СУСИ-4 е:
• при
първоначално
въвеждане
в конкретен факултет да може
максимално да се адаптира до
съществуващия стил на работа;
• при експлоатация на системата в
отделни факултети да се достигнат
добри практики, които да се приемат
и в останалите факултети.
Решаващо значение (както по време на
внедряването, така и при експлоатацията)
има стриктният контрол за качеството
на
осъществяваните
дейности.
Системата
притежава
изключително
добри средства за осъществяване на този
контрол.

Румен Николов - Глобалният кампус

217

4.4.3.2 Проект за електронен кампус (sue-campus)
4.4.3.2.1 Основна цел и базова архитектура
Главната цел на този проект е да създаде на интегрирана ИКТ система управление
на СУ като цифров университет и за управление на стандарта ISO 9001. Това налага
промяна на подхода и начина, по който университетът осъществява своята дейност.
Предложеното решение ще има следната архитектурна рамка (Фиг. 73):

Фигура 73. Базова архитектура
Решението се състои от 5 основни
компонента:
• Основни услуги на eCampus - те ще
подкрепят основните услуги на СУ.
• Услуги, свързани с управление
на
качеството - автоматично
контролиране на качеството на
обучение и научните изследвания в
СУ в съответствие с управленската
политика в университета;
• Мулти-канален достъп до услуги цялостен набор от услуги за достъп до
системата SUeCampus, обхващащи
различни
устройства,
отдалечен
достъп до технологии, система за
сигурност и за идентификация на
потребителите, както и различни
равнища на контрол на достъпа;
• Услуги, насочени към подпомагане
на университетските управленски
органи за събиране и анализ на външните и вътрешни данни и генериране на ценна и персонализирана
информация и доклади.
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•

Отворена
информационна
и
комуникационна инфраструктура,
ориентирана
към
предлагането
на услуги – инфраструктурна база
за изграждане на предложеното
решение,
която
ще
използва
принципите
на
архитектурата,
ориентирана към услугите (SOA)
и
отворените
международни
стандарти като движещи сили за
изграждането на решението.

Повечето от тези компоненти се
определят като услуги, зад които стоят
информационна
и
комуникационна
инфраструктура и съответен софтуер,
който поддържа услугите и ги прави
достъпни за използване за целите
на различните eCampus операции.
Основните услуги в ще са информационни
и
комуникационни,
подкрепящи
традиционните
университетски
функции. Допълнението в услугите ще
касае най-вече услуги, подкрепящи

Румен Николов - Глобалният кампус

научните дейности н университета.
Идеята е да се внедри информационна
и
комуникационна
система,
която
да повиши научната дейност и да
осигури условия за съвместна работа
на научните работници (професори,
студенти,
индустриални
партньори).
Основните услуги на eCampus включват:
• Услуги за факултетите и катедрите,
обхващащи всички образователни
услуги, предоставяни от факултетите,
включително подкрепа на преподаватели и студенти. Акцентът е
върху управлението на студентите
(бакалавърска и магистърска степен)
и докторанти. Тези услуги обхващат
също студентския статус (информация
и промени), предлаганите курсове
(включително отношенията студентикурсове), съдържанието на всеки
курс
(теми,
кредити,
график,
продължителност, начини за оценка
и т.н.), избор/промяна на курсове,
управление на изпитни протоколи,
електронно записване на миналите
изпити
и
оценки,
дисертации,
практическо обучение, издаването
на дипломи за степен, електронни
курсове, електронни материали и
т.н;
• Услуги, свързани с графиците създаване на графици за курсове и
изпити, вземайки предвид наличието
на аудитории, преподаватели и
оборудване. Услугата ще информира
за подготвени редовни графици за
курсове и изпити;
• Услуги, свързани с университетска
административна цифрова библиотека. Електронното хранилището
ще бъде подчинено на принципите
на управление на съдържанието,
работещи със структурирани и
неструктурирани данни. Тя ще
осигури мониторинг и ще генерира
подходящите документи на основата
на планирани заявки. Хранилището
ще обхване електронния формат на
всички протоколи, регистрации на
студенти, развитието на студентите,
протоколите от катедрени заседания
и
писма,
входящи
и
изходящи документи, протоколите
и решенията от академични съвети,
университетските правила и др.;
• Финансови услуги – подкрепящи

•

•

•

•

•

•

всички счетоводни и финасови
дейности в университета;
Услуги, подкрепящи отдела за
човешки
ресурси,
предлагащи
пълно
онлайн
наблюдение
на
университетския персонал, информация
за
университетските
служители, свързани с бъдещата
университетска акредитация, кариерно развитие, равнището на
отсъствие, скали на заплащане,
промени в статуса, издаването на
обширни статистически данни и
сертификати;
Услуги свързани с осигуряването
на колаборативна Web среда за
студентите - Web базирани услуги,
предоставяне на пряк достъп на
студентите до различните услуги
на факултета и катедрите като:
академична
преписи,
оценки,
заявка за сертификати, графици
за обучение и изпити и др. Тази
услуга намалява претоварването
на административния персонал на
факултета и катедрите, позволява
на студентите достъп до данни и
попълване на приложения без да
посещават административните офиси;
Студентски електронен дневник –
Web базирани услуги, предоставящи
на
преподавателите
директен
достъп до различни статистически и
исторически данни за преподаваните
курсове, отсъствия на студентите,
преподавателски и изпитни графици,
неприсъствени занятия и др;
Студентски логистични услуги
услуги,
включващи
хранене,
настаняване,
здравните
грижи,
финансови операции, награди и
студентски заеми, социален живот;
Web базирана бюро за информация,
което
може
да
представлява
чувствителен екран (touch screen) на
стената. Бюрото предоставя достъп
до основни услуги за студентите
денонощно без да е необходимо да
се свързват с административния
персонал;
Услуги, свързани с научната
дейност - полу-автономна информационна и комуникационна система
в подкрепата на финансовите услуги
на Научно-изследователския сектор,
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административните функции на
всички научни дейности, както и да
предоставя информация за научни
договори (етапи, срокове, финансови
задължения, използвани ресурси).
Услугите за управление на качеството
ще
обхванат
обучението,
научните изследвания, управлението,
студентските дейности (като част от
образователния процес, като част от
изследователския процес, като част от
студентския образователен живот). Тези
услуги ще се предоставят от автоматична
ИКТ подсистема, даваща в реално време
равнището на качеството на университета
във всеки момент. Основните услуги са:
• Управление на качеството на
услуги в катедрите – услуги
за анализ на всички документи,
създадени
и
обслужвани
от
съответните служби - актуалност,
версии, достъпност; информация за
оплаквания и съответните отговори;
статус на предлаганите курсове
- лекции и лабораторни занятия;
годишно равнище на актуализиране
на учебното съдържание; отсъствие
от лекции и лабораторни занятия и
др;
• Управление на качеството на
управление
на
услугите
във
факултета – услуги за анализиране
и архивиране на документацията
във факултета, степен на актуалност,
равнище на услугите, предоставяни на
студентите, измерване на качеството
на всички курсове във факултета;
• Атестация на студентите – услуги,
които
подпомагат
процеса
на
атестация на студента по анонимен
начин в края на всеки курс (в
края на семестъра в годината) генериране на атестационни форми,
записване на всички атестационни
резултати, генериране на отчети към
преподавателите и университетското
управление. Резултатите от тези
услуги ще се използват за оценка на
академичния състав;
• Редовна автоматична атестация
на академичния състав - услуги,
свързани
към
студентските
атестационни услуги и към услугите,
предоставяни от отдела за човешки
ресурси, създаване на информация
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•

•

•

•

за семестър (по години) за даден
атестационен
период.
Обратна
информация
от
съответните
индустриални и бизнес партньори
следва да бъде събирана за нуждите
на следенето на качеството на
завършилите
студенти,
които
работят при тях. Целта на тези
услуги е да се създаде национална
насока за развитие на качеството на
предлаганото образование;
Измерването
на
качеството
на научната дейност – услуги
на равнище факултет и катедри
за изследователска дейност на
академичния състав и студентите,
за средствата, получени от научна
дейност,
за
организационната
ефективност
на
структурата
на
университетските
научни
изследвания и др.;
Измерване на качеството на
управление на университета подсистема,
която
автоматично
оценява
съответствието
на
университетското
управление
(правила, процедури) и тяхното
изпълнение;
Оценка
на
критериите
по
ISO
9001:2000
–
подсистема
за
автоматично
оценяване
на
съответствието
с
ISO
9001,
използвайки избрани критерии на
университетско равнище;
Контрол на процеса по архивиране
– услуги, свързани със съхраняването
на информацията за архивиране на
всички необходими документи.

Услугите за многоканален достъп
ще предлагат различни възможности
за достъп до информация в системата
SUeCampus. Тези канали са валидни за
академичния университетски персонал,
за университетския секретариат, за
студенти и за външни онлайн посетители
на системата SUeCampus. Целта на тези
услуги е да подпомогнат използването
на различни варианти за достъп
до система SUeCampus - интернет,
интранет, телефонни разговори, мобилни
устройства. Предлаганите услуги ще
обхващат:
• интранет достъп, използвайки
браузър – вътрешен университетски
достъп, който ще бъде основен
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•

•

•

•

•

•

•

начин за търсене и доставяне на
информация;
интернет достъп, използвайки
браузър – външен университетски
достъп, който ще бъде основен
начин за търсене и доставяне на
информация;
Гласова
услуга
към
университетския контакт център – гласов
канал, използващ телефон за заявка и
доставка на информация. Центърът
ще бъде подсистема на системата
SUeCampus, която ще подпомага
всички гласови телефонни услуги;
Услуги, основани на гласово
разпознаване – съвкупност от
услуги за цифрово разпознаване на
клиентска заявка през телефона и за
последваща цифрова обработка на
гласови заявки;
SMS базирани услуги – съвкупност
от услуги, използващи мобилен
телефон за изпращане на запитвания
и
получаване
на
отговори
с
информация от системата SUeCampus;
eMail базирани услуги - съвкупност
от услуги, използващи електронната
поща за изпращане на запитвания и
получаване на отговори с информация
от системата SUeCampus;
Сигурен академичен достъп чрез
цифров сертификат – достъп до
системата SUeCampus при висока
степен на сигурност, предоставяйки
права
за
достъп
до
високо
квалифицирана информация като
протоколи, въвеждане, промяна и
модификация на информацията;
Механизъм за контрол на достъпа
на базата на идентификация и
оторизация – информационна услуга,
която ще идентифицира потребителя
и след съответна оторизация ще
предоставя достъп до избраните
процеси и информация.

Аналитичните услуги ще помогнат
на академичния състав, деловодството
и студентите да събират и анализират
вътрешните и външни данни, да
генерират ценна информация за тях и за
университета. Тези услуги ще използват
технологии, приложения и практики
за събиране, интеграция, анализ и
представяне на информация. Те ще
обхващат:

•

•

•

•

•

•

университетски
портал,
чрез
който мулти-каналът (без телефон)
ще се свързва със системата и ще
визуализира
цялата
необходима
информация;
генератор на доклади и отчети –
адаптивен начин за генериране на
отчети, които не са програмирани и за
създаването, на които ще се изисква
само структурирано запитване;
онлайн аналитични инструменти
– за анализ в реално време на
съществуващото
съдържание
в
университетското
хранилище
и
за генериране на препоръчителни
решения;
унифицирани съобщения - предоставяне на интегрирано обслужване
на различни видове съобщения.
Тази услуга ще подкрепя следните
съобщения: електронна поща, SMS
заявка, заявка от браузъра, заявка
от телефон;
Университетски контактен център – подсистема на SUeCampus
системата, която ще обработва всички
входящи телефонни обаждания, ще
предоставя гласово разпознаване, ще
генерира обобщена заявка към ядрото
на системата и ще получава цифров
отговор, който ще се конвертира в
гласова форма;.
бизнес
интегриран
портал
архитектурен
елемент
за
информационна
интеграция
на
системата с други университетски
системи,
със
системата
на
Министерството на образованието,
с банковата система, както и с
определени
индустриални
партньори.

Отворената
информационна
и
комуникационна инфраструктура, ориентирана към услугите, е архитектурната
основа за изграждане на цялата система
SUeCampus. Тя ще се състои от:
• Архитектура, ориентирана към
услугите (SOA), където всички
университетски бизнес компоненти
ще се третират като отделни услуги и
ще бъде използван бизнес оркестриран
механизъм за създаване на всички
бизнес процеси, включващи бизнес
работните потоци;
• Всички конкретни услуги ще са
налични като Web услуги.
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4.4.3.2.2. Заключение
Предлаганата система бе подготвена
на равнище „инвестиционен проект”,
но за съжаление проектът все още не е
финансиран. Системата ще има огромен
социален ефект, свързан с учебния процес
и репутацията на СУ и ще се намалят
разходите за административните услуги
в университета. Икономическият и
социалният ефект от проекта може да
бъде определен, както следва:
• Преки
икономически
ползи.
Интегрираната
информационна
система и услуги ще минимизират
нужното време и усилия и ще
оптимизират необходимите ресурси,
което ще доведе до намаляването на
персонала и на ресурсите. Това ще
позволи да се намали на бюджетът и
ще позволи гъвкаво разпределяне на
персонала и ресурсите;
• Косвени икономически ползи.
Наличието на модерна интегрирана
информационна
система
ще
позволи на СУ да „говори на един
език”
както
с
чуждестранни
академични партньори, така и с
партньори от бизнеса, което ще
увеличи възможностите от намиране
допълнително финансиране;
• Преки социални ползи. Новата
система
ще
подобри
цялостно
дейностите в университета и ще го
направи по-конкурентоспособен на
национално и международно равнище
чрез въвеждането на управление
на
качеството,
интеграция
на
всички
информационни
услуги,
следвайки световните стандарти
в управлението на качеството във
висшето образование. Това ще
позволи на университета да посрещне
очакванията на новото поколение от
интернет потребители и да увеличи
цялостно качеството на опита,
придобит от студентите.
• Косвени социални ползи. Очаква се, проектът да провокира
промени в поведението на цялото
университетско общество и ще
допринесе за бързото преминаване
към новото Информационно общество.
Наличието на пълно интегрирана
и съвместима информационна и
комуникационна среда ще избегне
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често срещаното дублиране на данни,
системи и процеси. Ще се съкрати
времето за достъп до всяка услуга
и ще се ограничи количеството
от необходими ресурси на всяко
равнище на организация.
Наличието на точна и достъпна
управленска информация ще повиши
бързината на всички операции в
университета и ще повиши гъвкавостта
на работа. В допълнение, чрез използване
на подобна система университетът ще
може да спести милиони долари (Swartz,
Orgill, 2001).
4.4.3.2.3. Дефиниране и предефиниране
на работни процеси
Създаването и внедряването на
интегрирана информационна система
в една организация е по-скоро
управленски, отколкото технологичен
проблем. Една от най-важните и найтрудните дейности е дефинирането и
предефинирането на работните (бизнес)
процеси във връзка с използването на
ИКТ. Докато в една бизнес организация
за решаването на тази задача има
достатъчно управленски и технологични
механизми, в университетите, поради
тяхната автономност и специфика
на вземане на решения (в повечето
случаи – „отдолу нагоре”: гласуване
в катедра, факултетен и академичен
съвет), възникват множество трудности,
а и съпротивата към промяната има поголяма сила. Например, в проекта EUCLID работният процес за „създаване на
разписание на курсовете” има следния
формат – виж Фиг. 74 (EUCLID, 2009).
ИКТ могат да предизвикат дефинирането
на нови процеси и процедури, например
– въвеждането на процес за „електронно
кандидатстване в университета” – виж
Фиг. 75.
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Фигура 74. Описание на работния процес „създаване на разписание на курсовете”

Фигура 75. Дефиниране на процес „електронно кандидатстване за университета”

Възможни са и други методи и
инструменти на описание на работните
процеси, например – чрез Обобщени
мрежи на Петри - виж Фиг. 76 (Shannon
et al, 2008):

Фигура 76. Обобщени мрежи на Петри
– модел „създаване на разписание на
курсовете”

l1
l2

Z1

Z2

l3
l4
l5

l6
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4.4.4. ПО ПЪТЯ КЪМ ГЛОБАЛНИЯ
КАМПУС
4.4.4.1. Виртуална среда за обучение
VEDET
През януари 1995 г. започна европейският проект по програмата INCO-Copernicus COP1445: “Flexible and
Distance Learning through Telematics Networks: A Case of Teaching English and
Communication and Information Technologies”. Партньорите по проекта бяха: СУ
(ФМИ); Uniwersity of Twente (Холандия);
University of Exeter (Великобритания);
Технологичният университет в Каунас
(Литва) и Институтът по кибернетика
„Глушков” (Украйна). Проектът имаше
следните цели:
• Установяване на интернет комуникация между партньорите по
проекта;
• Разработване
на
база
данни,
подходяща за създаването на научна
мрежа с използване на интернет;
• Разработване на педагогическа
рамка за е-обучение в индивидуална
и групова среда и концептуален модел
за гъвкава система за дистанционно
обучение, използвайки интернет;
• Разработване
и
доставяне
на
два комплекта от курсове за
дистанционно обучение;
• Разработване на софтуерни инструменти, подкрепящи разработване и
доставяне на учебно съдържание.
Разработен бе модел за виртуална
среда за е-обучение - VEDET (Nikolov,
Nikolova, 1996). VEDET целеше да предложи
обща виртуална среда за обучение,
която
позволява
сътрудничество
и обучение на мултикултурно и
многоезично виртуално общество.
Тя включваше интегрирано виртуално
разширение
на
съществуващите
образователни институции, участващи в
проекта, и послужи като виртуална среда
за разработване и доставяне на учебно
съдържание за дистанционно обучение
(виж глава 2). VEDET осигури и обща
виртуална среда за научни изследвания
на отдалечените партньори.
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4.4.4.1.1. Метафората на VEDET
VEDET (погледната отгоре) включва
четири типа организации: виртуален
университет,
виртуално
училище,
виртуална фирма и виртуален център
за езиково обучение. Тя включва още
виртуален студентски кампус и
виртуални услуги, например: виртуална
библиотека,
виртуална
изложба,
развлекателен
център,
електронна
издателска къща, бюро за услуги (Help
Desk), брокерски услуги за е-обучение,
център за оценка на студентите, услуга
за „доставка” на електронни документи,
услуга за персонализиране на учебния курс,
виртуална транспортна услуга, виртуален
офис за връзка, виртуална обществена
арена, виртуална пощенска услуга. VEDET разширява някои от съществуващите
образователни
и
административни
услуги и позволява тяхната по-добра
интеграция и обогатяване. Ядрото на VEDET е виртуалният университет, който
ще бъде описан детайлно.
4.4.4.1.2. Виртуалният университет
Виртуалният университет включва
следните основни виртуални места:
• административен офис, където
студентите могат да се регистрират и
дискутират организационни въпроси
с административния персонал на
виртуалния университет;
• виртуални зали за лекции (auditorium), където преподавателят може за
преподава на определена виртуална
общност от обучаеми;
• виртуални семинарни стаи, където
виртуалният клас може да дискутира
въпроси, свързани с темите на
обучение;
• виртуални работни стаи, където
студентите могат заедно да учат и да
работят;
• виртуална читалня, която съдържа
всички локално подготвени учебни
материали и други учебни материали,
пряко свързани с учебния курс. Тя
представлява отворен портал към
виртуалната библиотека и всички
останали виртуални структури, както
и към други виртуални библиотеки
в
киберпространството.
Във
виртуалната читалня студентите и
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преподавателите могат да обсъждат
по двойки или в малки групи въпроси,
свързани с учебните материали.
Учебната среда на виртуалния
университет включва клоновете на поголямата част от услугите на VEDET.
4.4.4.1.3. Виртуални услуги
Виртуалната
библиотека
има
интегриран каталог от налични електронни
книги, документи, учебни материали и
други електронни ресурси, както и портал
към други виртуални библиотеки, като
например библиотеката GNA (GNA, 1993).
Тя предлага локално средство за търсене на
документи и достъп до глобални търсещи
машини като Lycos и Magelan (през 1996
г. Google все още не беше се появил).
Виртуалната електронна издателска
къща предлага Web издателски услуги
по заявка за: електронни книги,
лекции, преподавателски и студентски
ръководства, въпросници, илюстрации и
други. Тя включва фотостудио, галерии
с картини и икони, секция за графичен
дизайн, предпечатна секция и други
елементи от процеса на електронното
издаване. Издателската къща е директно
свързана с читалнята на виртуалния
университет, с услугата за виртуална
доставка на документи и софтуер и с други
виртуални „места”. Виртуалната услуга
за електронна доставка на документи
и софтуер е важна част от VEDET. Тя
позволява доставка на учебни материали
навсякъде и по всяко време на местно и
глобално равнище. Потребителят (лектор
или администратор) може да планира
притока на учебни материали, както и
работния график. Например, един лектор
може да поиска определени учебни
материали, необходими за е-обучение, да
бъдат доставени на всички участници в
дадена сесия за обучение. Тези материали
могат да бъдат: казуси, мултимедиен
софтуер, диапозитиви, презентации,
лекции, бележки, въпросници и др.
Виртуалният център за електронно
забавление
осигурява
достъп
до
виртуални музеи, галерии, аквариуми,
изложби,
концерти,
филми
(при
поискване), групови компютърни игри,
виртуален туризъм и др. Виртуалното бюро за информация осигурява експертна

помощ, достъп до преподавателя и
училищната администрация. Бюрото
осигурява поддръжка при определени
дейности, например – при проектиране на
е-обучение може да се използва софтуерен
пакет за дизайн на гъвкави модули за
обучение(Nikolova, 1996). Виртуалната
обществена арена е място за неформални
разговори, като: виртуални кафета (за
по-дълги разговори), виртуален коридор
(за по-кратки разговори „вървейки”).
Виртуалното кафе има няколко различни
зали, например отделни зали за студенти,
учители,
родители,
работодатели,
както и места за общи срещи, като
зала за дискусии на възможности за
кариера между студенти, родители и
работодатели. Услугата за адаптиране на
курс за е-обучение е ориентирана към
персонифицирането на дистанционния
курс и адаптирането му към нуждите на
местната общност, взимайки предвид
местните
образователни
традиции,
преподаватели, език, култура и дори
индивидуалните нужди на определни
учащи. Виртуалният офис за връзки
се грижи за администрацията и
координацията
на
проектите
с
международно сътрудничество, както и
за схемите за виртуална мобилност на
персонала и студентите. Например, един
студент от София, може да учи и да получи
акредитация за курс, предоставен от Exeter, лектор от Киев виртуално преподава
в Каунас и т.н. Услугата за предлагане
на е-обучение играе ролята на пазар
за образователни услуги и продукти,
където всяка образователна институция
може да направи глобално маркетингово
проучване на своите продукти, както
и да получи възможност да закупи
продукти, които да бъдат включени
в нейните програми и инициативи.
Виртуалната услуга за транспортиране
предлага бързa „транспортнa връзкa”
между виртуалните локации на VEDET. Виртуалната пощенска станция
осигурява
електронни
новини,
мултимедийна
електронна
поща,
електронен абонамент и доставка на
периодичен печат, създаване на пощенски
картички и доставката им (MIT, 1996), и
др.
VEDET
осигурява
основни
виртуални
места,
пространства,
ресурси и услуги. Потребителите му
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могат да разширят средата, като добавят
нови възможности, места, пространства
и услуги според нуждите на учебния
процес. Например за нуждите на курс
по електронна търговия, може да бъде
създадена нова виртуална лаборатория,
която да се „оборудва” с образователни
материали,
инструментариум
за
разработка на бизнес Web страници,
софтуер и инструменти за електронна
конференция, подходящи за съвместни
проекти в маркетинг в интернет и др.
Всеки потребител може да създаде своя
собствена среда за обучение.
4.4.4.1.4. Какво е скрито зад метафората
Зад повечето места и услуги на
VEDET
един софтуерен специалист
може да забележи разнообразие от
софтуерни инструменти: от обикновенна
електронна поща до специализирани
хипермедийни
системи,
електронни
конференции, средства за поддръжка на
съвместно обучение и работа, споделени
бази данни и електронни каталози,
съвременни (за времето си) инструменти
за търсене, специализирани електронни
системи за поддръжка и други видове
образователен и системен софтуер.
Стратегията за обучение разчита на
група
асинхронни
комуникационни
системи, които включват разнообразни
методи за обучение: тематични дискусии,
работа
върху
съвместни
проекти,
студентски презентации за резултатите
от обучението изнесени пред виртуална
публика,
дебати,
индивидуални
дискусии между студент и преподавател,
групови образователни игри, отговори
на въпроси, изследвания и др. Тази
отвореност на мрежата и възможността
всеки потребител да стане автор на
мултимедийни документи способства за
възхода на ново поколение компютърно
–поддържани кооперативни системи за
образование и работа, като виртуална
класна стая (Turoff, 1995), ComMentor
(Roscheisen, Mogensen, Winograd,1995),
BSCW Shared Workspace System (GMD,
1996), CoNote (Davis & Hutchenlocher,
1995), IRIS Phone on the Web (IRIS, 1996),
и др. Част от тези системи вече не са в
употреба - например IRIS Phone, която
предлагаше функционалност, подобна
на тази на Skype. Други системи, като

226

BSCW, продължават да се развиват и да
се използват масово.
В периода 1996 – 2001 бяха
разработени
функционална
спецификация на VEDET и прототипи
на някои от неговите компоненти. В този
период бяха проведени и няколко курса и
инициативи подкрепени от VEDET (виж
глава 2).
4.4.4.2. Европейска инфраструктура
за обучение през целия живот
Както вече бе отбелязано в глава
3, СУ активно участва в европейския
проект TENCompetence (TENCompetence,
2009), който развива методологии и
инструменти за подкрепа на „лица, групи
и организации в Европа в развтието
на компетенции за цял живот като
създава най-подходящата техническа
и организационна инфраструктура и
използва отворени, стандартизирани,
устойчиви и иновативни технологии”
(Koper, Specht, 2008). Изграждането на
тази инфраструктура цели развитието
на европейското общество, базирано
на знания, като осигури на всички
европейски граждани, малки и средни
предприятия и други организации
лесен достъп до услуги, предоставящи
възможност за непрекъснато развитие
на
компетенции
и
експертиза
в
различни професии и области на
знание.
Инфраструктурата
ще
подкрепя създаването и управлението
на организации, на техните екипи
и служители, за да развиват своите
компетенции, като използват всички
съществуващи
онлайн
източници
на познание, програми и методи
за обучение. Мрежата на проекта
включва образователни институции,
библиотеки, издатели, работодатели,
асоциации и всички други, които
осигуряват
услуги
и
продукти
в
тази специфична област. TENCompetence
предоставя
унифицирана
инфраструктура и възможности за
интегриране на различни равнища
на ресурси на знанието (Koper,
Specht, 2008). На Фиг. 77 е показана
връзката между ресурсите на знанието,
образователните дейности и единици
за обучение, програми за развиване на
компетенциите и мрежи за развитие на
компетенции за цял живот.
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Фигура 77. Структура на средата TENCompetence
Инфраструктурата дава възможност
за използването на Web 2.0 технологии
и
за
създаването
на
общности.
Инфраструктурата е много подходяща
за създаване на модел на университет от
тип „Глобален кампус” (Nikolov, 2009a)
с характеристики на модела University 2.0 (Nikolov, 2009b). Някои пилотни
разработки в тази посока са представени
в глава 3.
4.4.4.3. Електронни библиотеки
4.4.4.3.1 Отворени архиви за научни
публикации и ресурси
TeLearn е първият международен
отворен
архив
в
областта
на
е-обучението, разработен в рамките
на проект Kaleidoscope (виж Фиг.
78). Той позволява публикуване на
изследователски материали, прототипи,
инструменти и видео. Дигиталните
материали могат да бъдат търсени, четени
и използвани от много изследователи,

което им дава лесен достъп до научни
публикации (преодолява монопола на
научните списания) и увеличава броя
на цитиранията за всеки изследовател.
Архивът TeLearn в момента има 1332
изследователски публикации и 120
видео клипа. Екипът на СУ е допринесъл
за архива с повече от 100 научни
публикации.
DSpace е може би най-популярното
цифрово хранилище за научни материали,
разработено в MIT. То се използва от
проекта TENCompetence и от Open Universiteit Nederland (виж Фиг. 79) и съдържа
повече от 200 материала: статии, сборници
от конференции, резултати от проекти,
инструменти, документи, докторски и
магистърски дисертации, и др. Екипът
на СУ е допринесъл с много документи,
резултати от проекти и инструменти.
Отворения архив DSpace в СУ (http://
www.uni-sofia.bg/Research) е създаден
в края на 2008 и вече съдържа над 100
публикации – виж Фиг. 80 и Фиг. 81.
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Фигура 78. Отворен архив TeLearn
4.4.4.3.2. Проекти за европейски
електронни библиотеки
4.4.4.3.2.1. Проектът Share.TEC
Share.TEC е европейски проект по
програма eContentplus на ЕК, който
започна през 2008 (Share.TEC, 2008b).
Проектът включва следните партньори:
Institute for Educational Technologies (Italy), Trinity College Dublin (Ирландия),
University of Venice, Centre of Excellence
(Италия), Stockholm University, Learning Resource Centre (Швеция), Cooperativa Libraria Universitaria Editrice
Bologna (Италия), Open Universiteit Ned-

erland (Холандия), University of Valladolid
(Испания) и СУ. Основната цел на проекта
е да подкрепя обучението на учители,
като създаде дигитална среда, която
позволява достъп, развитие и използване
на ресурси в цяла Европа. Проектът се
опитва да реши някои от съществуващите
проблеми свързани с дигиталните ресурси
в обучението на учители:
• Достъп и повторно използване.
Съществуващите хранилища обслужват нуждите на отделни институции, а
европейското общество на учителите
няма
достатъчно
информация
за
съществуващите
ресурси
и
споделянето им;

Фигура 79. DSpace в Open University Netherland
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Фигура 80. Web сайт на научния портал на СУ
•

•

Семантична,
лингвистична
и
културна оперативна съвместимост.
Учителското
общество
работи
с
хранилища,
чиито
интерфейс и метаданни обикновено
са
лингвистично
и
културно
ограничени;
Оперативна
съвместимост
на
спецификацията. Съществуващите
хранилища обикновено не осигуряват
достъп
до
дигитални
ресурси,
базирани на други спецификации на
метаданни;

•

Ефективна размяна. Размяната
на
ресурси
трябва
да
вземе
предвид нуждите на общността,
например - техните компетенции
и професионални профили. Това
означава да им се даде поглед върху
педагогическите
характеристики
на съдържанието и да се развие
един онтологично-базиран модел
на размяна на ресурси, който би
способствал за персонализация и
адаптивност в търсенията.

Фигура 81. Пример на справка в научния портал на СУ
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Системната архитектура включва
следните компоненти – виж Фиг. 82.
(Share.TEC, 2008b; Share.TEC, 2009):
• Хранилище за метаданни, което
свързва с разпределените ресурси:
• Лаборатория за миграция на
метаданни и за автоматично събиране на ресурси, складирани във
външно, непартньорско хранилище;
• Инструмент за моделиране на
потребителя - за поддръжка на
точно приспособяване на ресурса
към потребителите и за подходящо
персонализиране
на
системния
интерфейс и на функциите;
• Онтология на обучението на
преподаватели,
която
под-

•

•

•

Partner
Repositories

Resource
Integration
Companion
Kit

крепя
персонализирането
на
потребителите и мултикултурната
контекстуализация;
Комплект
висококачествени
услуги за размяна - за да
подпомогне крайните потребители
в локализирането на ресурси и
да се ангажират в базираното
на
мултимедиийни
обекти
взаимодействие с партньорите;
Адаптивен интерактивен помощник, осигуряващ мултиезична и
мултикултурна персонализация,
базирана на профила на ползвателя;
Интегрирана платформа и портал,
които се използват от Share.TEC
обществото.

Non-partner
Repositories

OAI-PMH

Metadata
Migration
Facility

Metadata
Migration
Facility
CMM
Validation

Harvester
SPI

Share.TEC
Repository

User
Modeling
Tool
Adaptive
Interaction
Wizard
Central
Portal

Share.TEC
user

Фигура 82. Системна архитектура на Share.TEC (Share.TEC, 2009)
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В резултат на това, Share.TEC ще
постигне следното:
• Ще бъде осигурен интегриран
достъп до различни бази-данни
с качествени ресурси за обучение
на преподаватели, собственост на
различни частни и обществени
институции;
• Ще бъде формирана европейска
мрежа от общности в областта на
образованието на учителите. Тези
общности ще бъдат важно средство за
разпространяване на образователни
иновации, основани на цифрово
споделяне на ресурси в цяла Европа;
• Ще бъде установен процес на
устойчиво и координирано развитие на обединена съвкупност
от
учебно
съдържание
за
учители. Новите ресурси ще бъдат

привличани чрез предоставяне на
възможности за взаимовръзка с
други бази данни, активизиране на
мрежа от потребителски общности,
които да продължат да растат и
след приключване на проекта. Ще
бъде осигурен интегриран достъп
до професионално разработени и/
или
комерсиално-разпространени
ресурси, заедно с отворени ресурси,
създадени от потребители.
Ядрото на Share.TEC е общата
онтология за учителско обучение, която
се развива в зависимост от различния
национален и образователен контекст,
както и на базата на международните
препоръки. Една част от процеса на
дефиниране на онтологията се илюстрира
на Фиг. 83 (Share.TEC, 2008a).

Фигура 83. Част от йерархичната структура на DigitalContentFeatures
Система с такива характеристики все
още не е на налична в европейски мащаб.
Архитектурата
и
функционалността
на системата, са използвани при
конструирането на отворения архив и
цифрова библиотека на СУ.
4.4.4.3.2.2. Проектът OpenScout
OpenScout
цели
“ускоряване
на
използването,
подобрението
и
разпространението на отворено съдържание в областта на обучението по
мениджмънт, с фокус върху малките и
средни предприятия, и непрекъснатото
обучение чрез предоставяне на търсене
на съдържание, основано на умения,

на големи общности за обучение”
(OpenScout, 2008). Системата ще бъде
ориентирана както към общности от
професионални
потребители
(чрез
интеграция със системи за управление на
обучението), така и към отворени Web 2.0
общности (чрез интеграция на платформи
за социални мрежи). Проектът има за
цел да отговори на нарастващата нужда
от обучение по мениджмънт и от учебно
съдържание в тази област. Въпреки
наличието на голямото количество
отворени образователни ресурси, това
съдържание не е достатъчно използвано
за целите на обучението през целия
живот. Участието на потребителите е все
още ниско. Основните цели на проекта са
(OpenScout, 2008):
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•

•

Да се осигурят обединени Web
услуги за търсене и извличане
на
информация, основани на
умения.
Предвидените
услуги
за
електронно
съдържание
ще
увеличат използването на отвореното
съдържание, ще предоставят средства за отворен достъп в рамките
на Web 2.0 платформи за социални
мрежи. Съдържанието ще произлезе
от разнообразни хранилищата и
ще бъде използвано като част от
формалните сценарии за обучение
или като неофициално съдържание
за обучение, предлагано пряко на
крайните потребители;
Да се подпомогне създаването на
съдържание,
адаптирано
към
потребителите. Ще бъдат интегрирани редица новаторски модели
за управление и използване на
съдържанието, като се вземе под
внимание междукултурната и транснационалната
прехвърляемост.
Ще
бъде
изградена
отворена
общност от доставчици в тази
общност. Потребителите ще могат да
локализират, адаптират и подобряват
и
публикуват
съществуващите
материали. Това ще доведе до
експоненциално увеличаване на
размера на съдържанието и до
нови решения.

OpenScout разчита на участието на
масовия потребител и всички концепции
за развитие ще бъдат разработени
съвместно, внедрени и валидирани в
реален контекст с потребителите и с
различни организации - предприятия,
висши училища и организации от
публичния сектор. Очакваните резултати
са (OpenScout, 2008):
• Инфраструктура,
основана на
Web услуги и на отворено търсене,
публикуване и обогатяване, които
биха могли да бъдат интегрирани със
системите за учене или за управление
на съдържанието, включително и
с платформи от социални мрежи,
базирани на стандарти за достъп,
търсене, извличане и интегриране на
съдържание и на учебни ресурси;
• Инструменти
за
подобряване
и
повторно
публикуване
на
съдържание и материали, намиращи
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•

•
•

се в открита и достъпна библиотека.
Тези средства ще включват услуги
като: съвместно авторство, създаване
на блогове, споделяне на опит,
повторно използване и интегриране
на сценарии за обучение.
Отворена общност от потребители,
които се ангажират да отворят
съдържанието си за Web услуги.
Предвидените
Web
услуги
ще
трябва да позволят оперативната
съвместимост между системите
за управление на съдържанието и
хранилищата. Обединяването на
хранилищата за съдържание ще
бъде достъпно не само в рамките
на националните общности, но и
на европейско равнище, отчитайки
езиковото и културно разнообразие;
Набор от препоръчителни сценарии
за използване на OpenScout в
обучението по мениджмънт;
Web
сайт, който ще осигури
допълнителни услуги, свързани с
проекти, например - предоставяне
на
материали
и
дейности
за
разпространение, както и доклади.

Фиг. 84 показва основните резултати
от проекта и тяхната организация
(OpenScout, 2008). Проектът ще създаде
клъстър
от
бизнес
училища
и
институции, обучаващи в областта на
мениджмънта (най-малко 300), които ще
се обвържат с използването на отворено
съдържание, основано на уменията.

Фигура 84. Резултати от OpenScout
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5. З АК ЛЮ Ч Е НИ Е

5.1. СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА МОДЕЛА ЗА ГЛОБАЛЕН КАМПУС
Опитът
от
внедряването
на
е-обучение в СУ потвърждава схващането
на Boezerooij, че в масовия случай
проектите,
свързани
с
е-обучение,
стимулират по-скоро процеса на
нововъведения отдолу нагоре (в
случая – от ЦТИО, КИТ и КСТ), вместо
да се предприемат институционални
промени в образователните дейности на
равнище университет, а внедряването на
е-обучение е по-скоро еволюционно, а не
революционно (Boezerooij 2006). Малко са
примерите за цялостна институционална
реформа, например както това е станало
в University of Twente в периода 19972001 (Oliver et al, 2005). Е-обучението
все още се разглежда като отделен тип
обучение, а не като вграден компонент
в цялостната образователна практика
в университета. За това допринася и
неподходящата нормативна база както
на равнище СУ, така и на национално
равнище. Преобладаващият сценарии на
е-обучение в СУ, съгласно класификацията
на Collis и Moonen (Collis, Moonen 2001),
е „обратно към основите”, въпреки че
има отделни примери и на сценарии от
вида „разширяване на територията”
и „глобален кампус” (някои от тях са
описани в настоящия труд). Сценарият
„нова икономика” на практика отсъства
не само в СУ, но и на национално
равнище.
Потвърждава
се
и
общата
констатация на (HECTIC, 2002) за
липса на устойчиви нововъведения и

разпространение на добри практики
в е-обучението извън кръговете на
пряко участващите академични кадри
в СУ. Наблюденията потвърждават, че
обикновено такива проекти катализират
нарастваща промяна отвътре, чрез
която използването на е-обучение се
осъществява в стари и съществуващи
практики (Collis, Van der Wende, 2002).
Става ясно, че повечето начинания в
областта на е-обучението се обуславят
от търсенето и модата, и много рядко
почиват на адекватни дидактически
теории. В СУ (а и масовата практика в
България) потвърждава констатацията
на Sandra че “прилаганите педагогически
методи все още са класическите, така
че ние всъщност сме изправени пред
риска да използваме виртуални среди
и ИКТ, за да увековечим центрирания
около преподавателя модел” (Sandra,
2008). В СУ съществуват и примери на
трансгранично е-обучение (например –
описаните в този труд), но те са по-скоро
изключения. Все още няма нормативна
база, а и институционална подкрепа за
тяхното провеждане. Преподавателите
не получават допълнително стимулиране
за допълнителното натоварване и те
(в огромната си част) не променят
начина си на преподаване, въпреки че
използват активно ИКТ. В СУ липсва
и институционална стратегия за
въвеждане на е-обучение, както и за
развиването му по посока на обучението
през целия живот и обучение за
индустрията. В много редки случаи се
използват стандарти за е-обучение,
както и систематичен подход за
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разработка на курсове за е-обучение.
Масовото разработване и използване на
виртуални среди за обучение също е в
начален стадии, въпреки, че не липсват
добри практики в тази насока. Както
става ясно от този труд, екипите на ЦТИО
създават и използват виртуални среди
за обучение в продължение на повече
от 13 години. Системи за управление
на знанието и интелигентни системи за
е-обучение на практика не се прилагат,
като
изключим
някои
пилотните
експерименти (например – описаните
примери в глава 3). Епизодично се
използват в обучението и Web 2.0
технологиите, без това да е обвързано
с цялостна стратегия и концепция за
обучение. Същото важи и за е-обучение,
основано на компетенции, както и на
е-обучение с използване на „сериозни”
игри.
СУ притежава голяма част от
характеристиките на „изследователски
университет”.
Наблюденията
обаче
потвърждават
констатацията
на
Световната банка, в България (в частност
и в СУ) научната дейност е силно
фокусирана върху фундаменталните
научни изследвания, финансирани
в голяма степен от обществени научни
фондове, докато във Финландия научната
и развойна дейност е предимно
приложна,
бизнес
ориентирана
и
финансирана
от
частния
сектор.
Подобно на повечето от европейските
изследователски
университети,
СУ
интегрира образованието и научните
изследвания основно на докторантско
равнище и в по-малка степен – на
магистърско равнище. Интегрирането на
образованието и научните изследвания
на бакалавърско равнище (подобно
на
американските
изследователски
университети) все още не е развито,
макар, че има и добри изключения. В
последните няколко години обаче в СУ се
създадоха няколко центрове за върхови
постижения и лидерство, което може
да катализира по добра интеграция на
образованието, научните изследвания
и иновациите, особено ако се изгради
научен парк.
Превръщането на СУ в предприемачески
университет
(Clark,
1998)
все
още
е
далечна
перспектива.
Трябва да се засили управленското
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ядро на университета (централното
ръководство и ръководствата на звената), което трябва оперативно да
съвместяват управленските ценности
на предприемаческия университет с
традиционните академични ценности.
Изграждането на периферията на СУ
(структури, които изграждат връзки с
външни организации и групи) значително
изостава, а има и случаи на закриване
или подтискане на работата на подобни
структури.
Диверсификацията
на
източниците за финансиране също
значително изостава – редки са например
случаите за привличане на финансови
ресурси от индустрията. Академичната
среда в СУ трудно приема ценностите
на предприемаческите университети
и предпочита да се концентрира в
традиционните академични звена,
формирани
около
дисциплините,
където се извършва академична дейност. Потвърждава се твърдението
на Clark, че ако основни звена се
противопоставят
или
пренебрегват
предложените нововъведения, животът
на институцията продължава до голяма
степен както и преди (Clark, 1998).
Наблюденията показват, че СУ (като
класически университет) попада в един
от идентифицираните сценарии в (HECTIC, 2002), а именно че „класическите
университети е възможно да устоят на
иновациите в рамките на значителен брой
години, като защитават своята позиция
на пазара чрез възможността си да
доставят официални титли и директен
достъп до обществено финансиране на
национално или регионално равнище”.
Петият задължителен компонент от
характеристиките на предприемаческия
университет, дефинирани от Clark
(Clark, 1998) - интегрирането на
предприемаческа
култура,
също
е в начална фаза за звената на СУ.
Обнадеждаващо е обаче, че вече
съществуват структури като ЦТТ и ЦТИО,
които развиват дейности по създаване на
такава култура, особено сред студентите
и младите изследователи.
Превръщането на СУ в електронен
университет
също
е
далечна
перспектива.
Системата
СУСИ-4
обслужва основно учебната дейност
и засега обхваща два факултета (виж
глава 4). Административните дейности
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в СУ продължават да се извършват (в
по-голямата си част) по традиционния
начин.
Необходими
са
широка
разяснителна кампания, обучение на
академичния състав и администрацията
на университета, както и промяна
на нормативната база - равнище
университет и на национално равнище.
Реализацията и внедряването на система
от типа „електронен кампус” с голяма
част от предвидените функционалности
вероятно ще отнеме повече от 5 години,
ако има финансиране.
Използването на е-инфраструктура,
отворени
архиви
и
електронни
библиотеки в СУ също е предмет на
лична инициатива отдолу нагоре, а не
резултат на осъзната институционална
политика и стратегия.
Основният извод, който можем
да направим, че СУ не се отличава
от масовата световна практика по
отношение
на
нововъведенията,
свързани с използването на ИКТ.
Динамичното
развитие
на
технологиите и преминаването към
обществото на знание обаче изискват
промяна на цялостната система на
висшето образование. Традиционната
система на образование (основана на
печатните
технологии)
съществува
от повече от 5 века. Някои основни
характеристики на тази система са: цялото
знание е в книгата, преподавателят знае
всичко, сградите и класните стаи имат
„логистична функция” – да съберат на
едно и също място по едно и също време
преподаватели и обучаеми, обучението се
провежда на групи от 20-30 обучаеми на
приблизително еднаква възраст, и др.
В настоящия труд се разглеждат
характеристиките
на
една
нова
образователна система, основана на
цифровите технологии, колективното
знание и на „среди за обучение,
включващи асинхронно пространство
и време, интерактивност и виртуална
реконструкция” (McClintock, 1992a).
Светът все повече се превръща в един
глобален кампус. Къде ще бъде мястото
на всеки университет в този кампус зависи
от неговата степен на преминаване
към модела за предприемачески
университет, т.е. от равнището на
готовност да поеме риска от промяната.
Според
Clark,
преминаване
към

предприемачески университет зависи
много от големината и от „възрастта”
на даден университет – относително
новите и по-малките университети
по лесно се трансформират към
новия модел (Clark, 1998). Не липсват
примери за успешна трансформация и
на големи, класически университети,
но тези примери трябва да ги търсим
основно в САЩ. Clark разглежда случаите
на Stanford и MIT (Clark, 2004), които не
случайно са в челото на всички световни
класации на университетите. Например,
проектът iCampus (http://icampus.mit.
edu/) на MIT е реализиран в периода 19992006 г. Областите на нововъведенията
са: използване на Web услуги, за да
се създаде нов тип образователна
рамка на университетите по света;
трансформиране на пасивното обучение в класните стаи към активно
учене, подпомагано от ИКТ; създаване
на
образователни
приложения
на
възникващи
технологии
за
разпознаване на говор и на ръкопис.
Някои от резултатите на проекта iCampus, например отвореното хранилище за
научни публикации DSpace и MIT OpenCourseWare (OCW, 2009), катализират
глобална
промяна
на
висшето
образование към модела „Глобален
кампус”, включително и в СУ.
5.2. СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
След присъединяването на България
към ЕС разликата между качеството на
висшето образование и изследователската
дейност у нас и в развитите европейски
страни се увеличи. За да се преодолее
тази разлика в областта на ИКТ, екипът
на проекта SISTER разработи Стратегия
за засилване бъдещо развитие на
изследователския капацитет на ФМИ за
да се превърне във водещ център в
тази област за Югоизточна Европа (SISTER, 2009). Целта бе да се идентифицират
в кои области са нуждите от научноизследователска и образователна дейност
в ИКТ. За анализа на текущото състояние
в ИКТ бе направено:
• Проучване на европейски и национални отчети и стратегически
материали;

Румен Николов - Глобалният кампус

235

•
•

SWOT анализ на ФМИ;
Анкета сред голям брой предприятия,
политици и служители в публичния
сектор, преподаватели от ФМИ, както
и потребители на ИКТ.

Анкетата показа необходимостта
от обучение на преподавателите във
ФМИ в области като: управление на
проекти, трансфер на технологии,
организационни
умения
и
др.
Предизвикателствата пред ФМИ са да
направи по-силни връзките си с нуждите
на обществото, основано на знания:
• Да се използват електронни услуги и
съдържание заедно с предоставяне
на е-обучение;
• Да се подпомагат малките и средни
предприятия
и
индустриалните
клъстъри за ефективно използване
на ИКТ, за да се катализира
тяхната конкурентноспособност и
икономически растеж;
• Да се правят промени в учебните
планове и програми за да се
отговори на нуждите на обществото,
икономиката и на динамичното
развитие на технологиите;
• Да се реализира висока прозрачност
на изследователската работа за да
се постигне по-голяма степен на
коопериране с индустрията.
Основните предизвикателства пред
изследователската дейност в областта
на ИКТ, които се идентифицираха при
анализа, са:
• ФМИ трябва да преодолее липсата
на опит в интердисциплинарни
изследвания;
• Необходимо е да се преодолеят тежките
административни процедури;
• Необходимо е да се направи
реорганизация и да се осигури на
преподавателите повече време за
научни изследвания и иновации.
Основните
компоненти
на
стратегията отчитат: увеличени са
възможностите за финансиране, коопериране и създаване на партньорски мрежи
– вътрешни и външни. Разширени са
изследователска дейност и технологичните
разработки. Има положително развитие
в изграждането на човешки капацитет
и управлението (основно на проекти).
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Някои от предвидените мерки включват:
• Увеличаване на възможностите
за финансиране – създаване на
мрежа от завършващите студенти
(alumni), укрепване на стратегически
партньорства у нас и чужбина,
развитие на отворената иновация
при сътрудничество с индустрията;
привличане на повече финансиране
от индустрията; ефективно участие в
национални конкурси и програми за
финансиране;
• Коопериране и създаване на
партньорски мрежи – изграждане
на стратегически партньорства,
преодоляване
на
изолацията
при
изследователската
дейност;
развитие
на
партньорствата
с
големи мултинационални компании,
развитие
на
концепцията
за
„живите лаборатории” и създаване
на национална мрежа от такива
лаборатории;
коопериране
в
рамките
на
европейските
технологични
платформи
и
съвместни
изследователски
инициативи; коопериране с БАН и
университетите в България; подобро вътрешно сътрудничество;
създаване на интердисциплинарни
екипи и управление на знанията и
иновациите; увеличаване на ролята
на конференциите и семинарите
като средство за обмен на знания и
иновации; създаване на стартиращи
фирми; активно участие
при
формирането на национална и
европейска стратегия и политика
в областта на изследователската
дейност и иновациите; подобряване
на популяризирането на изследователската дейност и иновациите;
• Научни изследвания и технологични
предизвикателства.
Научните изследвания трябва да
са ориентирани към върхови и
интердисциплинарни
изследвания
в областта на телекомуникациите
(широколентови
комуникации,
мрежи от ново поколение, цифрови
медии, бъдещия интернет), софтуер
и
услуги
(вградени
системи,
възникващи технологии, семантичен
Web и онтологии, моделиране на
потребителите
и
създаване
на
потребителски профили, приложения
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ориентирани към „водещите пазари”
в ЕС), интелигентно съдържание
и учене (интелигентни системи,
книги и еволюция на съдържанието;
виртуални библиотеки; адаптивно
учене, персонализация и достъпност;
системи за управление на знанията),
е-приложения (електронно правителство,
е-бизнес,
е-търговия,
е-обучение и предприемачество, Web
базирани услуги, RFID приложения),
био-информатика и медицина и
др.;
Изграждане на човешки капацитет.
Предизвикателствата в тази посока
включват: дефиниране на типа
студенти, които трябва да завършват
ФМИ
(дефиниране
на
изхода);
фокусиране
върху
кариерното
развитие и увеличаване на младите
изследователи;
изграждане
на
предприемаческа
култура;
фокусиране върху „меките умения”
– комуникационни, презентационни
и бизнес умения; надграждане
на уменията на изследователите

•

с умения за анализ на нуждите,
западни езици и мениджмънт;
разширяване на учебните планове
и програми за студентите с курсове
за „меки умения”; преминаване
към виртуални офиси; развитие
на
виртуалната
мобилност
като допълнение/алтернатива на
физическата мобилност на студенти
и
преподаватели;
стратегическа
програма
за
развитие
на
талантливи студенти; развитие на
системата от стажове на студенти;
развитие на връзките с бизнеса и
администрацията;
Подобряване на управлението и
администрирането.
Необходимо
е:
периодично
стратегическо
планиране
и
определяне
на
приоритети;
преодоляване
на
бариерите за мобилност с индустрията;
привличане на външно оценяване;
преодоляване на липсата на гъвкавост
в управленските и административни
процедури; създаване на гъвкави
изследователски екипи; създаване

Aging of the workforce
Biotechnology
Declines in enrollment
Declining student retention

Energy

Environment / climate
Global economy

Human rights / value /
quality life / political issues

Increased competition
Increased government
regulation
Knowledge systems /
Information technology

Lack of skilled workers
Multiple options / Uncertainty

Need to demonstrate
outcomes

Population changes
Pressure to reduce tuition

Scenarion
Driving Forces
Templates

Strategy
Scenario #1
Strategy

Analized in
FMI R&D
Scenario #2
and Scenarios
Edu Driving Forces
Scenarios
Strategy
by experts
Scenario #3

DF#1: Negative impact of Global economy

DF#2: Technology Change
DF#1: Governmental Regulations
DF#2: Skilled IT workers

New technologies exists,
and are not applied yet
DF#1: Technology New technologies does
not exists
Change
DF#2 Decline in
enrollment

Rising consumer
expectations
Rising student expectations

Space exploration
Technological change
Terrorism
Фигура 85. Основни фактори за развитието на ФМИ
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на благоприятна и съвременна
среда за изследвания и обучение;
увеличаване на прозрачността
на изследователската дейност;
създаване на инженерно звено
за подпомагане и търсене на
проектната дейност; създаване
на подпомагащи звена – центрове
за трансфер на знания, центрове за
подпомагане на бизнеса, патентен
офис, офис за управление на проекти,
научен парк, широк спектър от услуги;
специално оборудване и специалисти
за предоставяне на бизнес услуги;
изграждане на виртуален инкубатор
и виртуален клъстер; предоставяне
на
консултантски
услуги
за
индустрията и ориентиране на
студентски проекти към нуждите
на индустрията; изграждане на
първокласна
е-инфраструктура,
електронни библиотеки и архиви
и изследователски лаборатории.

за разработка на 12 сценария за развитие
на ФМИ. Отчетени бяха множество
фактори, влияещи на развитието на
факултета (виж. Фиг. 85).
Първата група от 4 сценария бе
разработена от една от експертните
групи, като се разгледаха като основни
фактори
глобалната
икономика
и
промяната в технологиите. Отчетена бе
и текущата икономическа криза (виж
Фиг. 86). Най-благоприятният сценарии е
номер 4 – той се характеризира с високо
влияние на промените в технологиите и
слабо негативно влияние на глобалната
икономика.
Вторият пакет от сценарии бе
разработен при допускане, че водещите
фактори за развитие на ФМИ са
държавните регулации и наличието на
ИТ специалисти. (Фиг. 87). Най-добрият
сценарии в този случай е номер 6,
който предполага увеличени държавни
регулации и липса на ИТ специалисти.

По време на втория експертен панел
на проекта SISTER бе подготвена основата

strategy scenarios 1-4 of FMI

DF # 1: Global economy (Negative impact)
DF # 2: Tech. change

↑↓

high

G T

↑↑

{G}
{T}

G T
Scenario 2
• Economical influence (bad)
Scenario 1
• Tech can educate Masses
• Economical influence (bad)
• Uni degrees become import
• Increase dig. divide?
• Lack of innovations in education • High liquidity → UC
• Collaboration increases
& research
• Resources readily available due • Low Uni financing by state &
private
to high unemployment
• Curriculum dev. ↑
high
low
Scenario 3
Scenario 4
G
T
• Academics more imp.
• Econ. stagnating
G T
• Decreases dig. divide
• Research ↓
• G ↓ motiv. T ↑ instrument (terrorism)
• LLL ↓
• Knowledge worker appr.
• Research high
• Mot. for Uni. Degree ↓
• Incr. collab.
st
• Foreign students
be
• Higher (priv) for Uni
• Tech positions low
• High curr. dev.
• Increased globalisation
• State & private funding “=” ↓

↓↓

↓↑

low •

Foreign students

Фигура 86. Сценарии 1-4

238

Румен Николов - Глобалният кампус

DF # 1: Gov. Regulations
DF # 2: Skilled IT Workers

strategy scenarios 5-8 of FMI

Increased Government Regulation

Scenario 5
• Unemployed programmers and
st
civil engineers
be
•
At for unemployed to realize
Scenario 6
opportunities at universities
• More people for research and • Increased fund from the
Government
teaching (new appeal)
•
New opportunities for research
• Opportunities for outsoursing of
•
Increased rate of innovation
research and teaching/training
•
Improvement of teaching quality &
• Opportunities for technology
effic.
innovation at industry & start
•
Foreign students
creation new businesses
Excess of skilled IT workers (economy crisis?)
Lack of skilled IT workers
Scenario 8
Scenario 7
• Outsoursing of services abroad • At for industry to realize
• Companies go inside univ. &
• Bodyshopping
schools
• New private universities
•
Direct support
• Migration of professors
•
Indirect support
• Effort for lobbying
st
r
•
Industry creates research centres &
o
for education
w ia,
d
joint labs
d
In orl
w
•
New private universities for applied
3rd
sciences

Decreased Government Regulation

Фигура 87. Сценарии 5-8
Третата група от сценарии бе
създадена,
като
се
предполагаше
наличието на следните фактори за
влияние (виж Фиг. 88):
• Промяна в технологиите, където
новите технологии или съществуват,
но не са прилагани досега, или не
съществуват;
• Има
намаляване
на
приетите
студенти.
Експертната група се спря основно
на сценарии 10 и 12 като сценарии
с най-висока степен на риск и на
вероятност да се случат. При сценарий
10 има висока степен на влияние на
големите
технологични
промени
и
значително намаляване на приема на
студенти. За сценарий 12 движещите
фактори са голямото намаление на
приема на студенти и ниска (или липса
на) промяна на технологиите. Основните
характеристики на тези сценарии са:
• За сценарий 10 („предизвикателство”): има висок риск за малките

•

университети да не успеят да се
развият, добрите студенти да отиват
да учат в чужбина, а учебните планове
и програми да се променят съобразно
промените в технологиите;
За сценарий 12 („рецесия”): в този
сценарий се наблюдава ниско равнище
на финансиране, консервиране на
тенденциите и наличие на застаряващ
преподавателски състав.

Разработената стратегия за научноизследователска и иновационна дейност
включва: визия и мисия на ФМИ;
стратегически цели; ключови индикатори
за изпълнение (KPI); инструменти за
изпълнение на стратегията; възможности
за финансиране и план за действие.
При дефинирането на стратегията бе
отчетено, че основните организационни
ценности на ФМИ са: човешкият
капитал, организационният капитал и
информационният капитал.
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strategy scenarios 9-12 of FMI
DF # 1: Tech. change:
• Tech exists, not applied yet
• Tech not existing
DF # 2: Decline in enrolment
(connect w. expectation, pop. change, raised expectation, more competition...)
higher risk & probability
challange
Progress
Big
Scenario 10 ACT
Change
DESC
•

Scenario 9

•
•

OK!
chance = 5 % or less

•

Shall BG uni.
disappear
Good students
abroad
Foreign uni. arrive in
BG (Sofia uni ahead
of BG uni)
Curricula change for
new technology

•
•
•
•
•

To anticipate such
change (because of
research)
Change way of
teaching
More research on
new tech
Students arriving
from abroad (marketing)
Training faculty

SPINOFFS

Big
higher risk & probability D e c l i n s
recession
Scenario 12
ACT

stagnation

•
•
•
•

Scenario 11
Action
Optimise the present
Develop research
Train facility
Industry relationship
Desc.
Today!

•
•
•
•

DESC
•
Few research money •
Few staff (oldest)
Conservative ---------• -tendency
Experienced people •
leave

Encourage young staff
Interaction with
company
Lobby with
government
Attract 3rd world
students (grant?)

New admission regulation
Try to adopt existing tech...
Link to high schools

Фигура 88. Сценарии 9-12
5.3. ИЗВОДИ
Получените в този труд резултати
могат да се използват и в друг контекст
и да послужат като рамка за институционална промяна към модела „Глобален
кампус” на други висши училища или
консорциуми (мрежи) от организации.
Получените резултати имат новаторски характер, тъй като институционалната среда за провеждането на
изследванията и експериментите няма
необходимата степен на готовност, а в
много случаи – не подкрепя или създава
препятствия
за
реализирането
на
подобни иновации. Нормативната база
на висшето образование в България все
още не е адаптирана към нуждите на
е-обучението и глобалните перспективи
на образованието, научните изследвания
и иновациите.
Настоящият
труд
може
да
послужи и като референтна рамка за
образователна реформа в СУ и във
висшето образование в България по
отношение на съвременни политики
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във висшето образование, съвременни
модели на висши училища, съвременни
технологични решения и съвременни
методи за обучение, изследователска и
иновационна дейност. За целта могат
да се използват и множеството добри
практики, описани в този труд.
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