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Abstract: in this research we present the results of a study related to the methodological problems on de-
veloping an adaptive e-learning content. special attention is paid to the different opportunities for adaptation 
of learning content in e-learning systems. an emphasis is put on the ways of modelling and developing adaptive 
learning materials by presenting didactic capabilities of adaptive e-learning systems to achieve learning objec-
tives. various methodological approaches are discussed to determine the learner’s parameters in order to cus-
tomize the learning content. several parameters are taken into account: learner’s preferences, learning style, 
level of knowledge, available learning time, specific objectives, visit history, etc.
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въведение
В условията на съвременното общество индивидуалните нужди на обучаемите играят съществена 

роля както в традиционното, така и в технологично подпомогнатото обучение. Всеки обучаем притежава 
индивидуални потребности и характеристики като например базови знания, стил на учене, мотивация и 
т.н. тези различия влияят върху ефективността на учебния процес и са предпоставка някои обучаеми да 
усвояват лесно учебния материал на даден електронен курс, а други да срещат съществени затруднения. 
адаптивното обучение е образователен подход, при който се предоставят адаптивни услуги за електрон-
но обучение и учебни материали, които са специално пригодени за адаптивно учене, като се поставя за 
цел да се съчетае способността за разбиране и откриване на специфичните потребности на даден обуча-
ем с подходящата педагогическа стратегия и подобряване на учебния процес [1]. според първоначалната 
идея за адаптивно електронно обучение, съдържанието на адаптивния курс трябва да бъде подходящо 
за обучаеми с различни профили. тези профили могат да съдържат информация за целите, предпочита-
нията, нивото на знания, показаните резултати, стила на учене, психологическия профил на обучаемия и 
др. адаптивността може да е както индивидуална, така и групова. често учебното съдържание е разрабо-
тено за някои групи студенти, които имат сходни стойности на един или няколко параметъра на профила 
на обучаемия. За колкото повече различни групи обучаеми е адаптиран един учебен курс, толкова по-ви-
сока е степента на персонализация на учебния процес [2]. най-общо казано, предоставеният адаптиран 
учебен материал трябва да постигне целите, поставени пред обучителния процес.

адаптивните системи за електронно обучение (асео) включват цялостен и систематичен процес на 
планиране, дизайн, разработване, оценяване и адаптиране на учебния материал към нуждите на обучае-
мия [3]. съгласно [4] „една асео е интерактивна система, която персонализира и адаптира учебно съдър-
жание, педагогически модели и взаимодействия между участниците в нея, с цел да удовлетвори нуждите 
и предпочитанията на потребителите ако и когато те се появят“. асео цели адаптиране на някои от клю-
човите си функционалности (напр. предоставяне на учебно съдържание, поддръжка на навигация в уче-
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бен курс и др.) към нуждите и предпочитанията на обучаемите. В този смисъл адаптивността може да се 
разглежда като способност на системата да адаптира поведението си и да предоставя функционалност-
та си на потребителите в съответствие с техните предпочитания, образователни цели, стил на учене, ни-
во на знания, поведение в системата и т.н.

Aдаптиране на учебното съдържание в системите за електронно обучение
асео са обект на активно изследване в последните три десетилетия. какво може да се адаптира е 

тема, която непрекъснато се обогатява и развива. това довежда и до голям брой класификации, често с 
преплитащи се термини и двусмислие. според Брусиловски в адаптивните хипермедийни системи могат 
да се адаптират два основни компонента – съдържанието на учебните страници и хипервръзките между 
тях. В [5] е описана изчерпателно адаптивността в адаптивната хипермедия от техническа гледна точка, 
като се извежда таксономия на технологиите за адаптивна хипермедия, цитирана от редица автори и ка-
то таксономия на Брусиловски. двата основни вида адаптивност от техническа гледна точка са посочени-
те адаптивна презентация и адаптивна навигация, които по-късно се разделят на осем подкласа адаптив-
ност от гледна точка на педагогическите аспекти на адаптивното електронно обучение [6, 7].

В литературата са описани три основни типа адаптивност в сео [8]: адаптиране на потребителския ин-
терфейс (interface-based); адаптиране на процеса на обучение (learning flow-based); адаптиране на учеб-
ното съдържание (content-based). Brusilovsky и колектив [3] описват допълнителни адаптации като: инте-
рактивни, подпомагащи разрешаването на проблеми; адаптации, филтриращи информация, и адаптация 
на групи. Burgos и съавторите му включват също допълнителна адаптация: адаптивно оценяване и про-
мени в движение (т.е. адаптация при динамично променящи се състояния) [9].

три основни компонента участват в една балансирана формула за адаптивност: потребител (обучаем, 
ученик), учител (инструктор, преподавател) и набор от предефинирани правила, зададени от инструкто-
ра [10]. адаптивността обикновено е фокусирана върху обучаемия. предмет на нашето изследване са ме-
тодическите проблеми при адаптиране на процеса на обучение и адаптиране на учебното съдържание.

адаптиране на процеса на обучение – най-общо това означава създаване на различни последова-
телности от учебни дейности и/или обекти за различните обучаеми. процесът на обучение динамич-
но се адаптира, за да изгради съдържанието на курса в различна последователност. това дава възмож-
ност учебният път да е динамичен – да се премине през различни етапи и теми в зависимост от знания-
та и уменията на обучаемия, както и при повторно преминаване на обучаемия през същия курс [9]. други 
примери са: обучаемият да избира между словесно, визуално или неутрално представяне; за една и съ-
ща тема да има възможност за избор на тематичен маршрут, исторически маршрут; да се провежда из-
питване и в зависимост от представянето на обучаемия да се показва една или друга дейност и т.н. [11]. 

адаптиране на учебното съдържание – ресурсите и дейностите динамично променят съдържание-
то си, както е при адаптивни интернет-базирани системи за обучение, използващи интелигентни агенти 
за адаптиране на представянето или адаптивна презентация (adaptive presentation) [5, 8]. при адаптив-
ност по съдържание се разбира и подаване на подходящ учебен материал спрямо стила на учене на все-
ки един обучаем. Целта на адаптивната презентация е да адаптира съдържанието на всеки възел (страни-
ца) в съответствие с текущите знания, учебни цели и други характеристики на потребителя [3]. В системи-
те с адаптивна презентация страниците не са статични, а адаптивно се генерират и съставят за всеки по-
требител. например, напреднал обучаем може да получи по-подробна и задълбочена информация, до-
като начинаещият да получи допълнителни обяснения.

В началото на 90-те години на миналия век се появяват адаптивни хипермедийни системи (аХс), кои-
то се опитват да комбинират адаптивни системи за обучение и базирани на хипермедия системи. аХс мо-
гат да бъдат разделени главно на две области на адаптация: адаптация на ниво съдържание или адап-
тирано представяне, където съдържанието е съставено или представено по различни начини или в раз-
лична последователност [5]; адаптиране на ниво връзки или адаптивна навигационна поддръжка, къде-
то връзките се генерират по различни методи като директно насочване, адаптивно сортиране, адаптивна 
анотация и скриване на връзката, деактивиране и премахване [3]. В хипермедийните системи съдържа-
нието не е само текстово, а съдържа и редица мултимедийни елементи. В този смисъл може да се разгра-
ничат адаптивна текстова презентация и адаптивна мултимедийна презентация. тук се включват и адап-
тациите в системите за обучение, използващи интелигентни агенти за адаптиране на представянето [12], 
адаптивно генериране на естествен език, машинно обучение и др. друг аспект на адаптиране на съдър-
жанието е подаването на подходящ учебен материал спрямо стила на учене на всеки един обучаем чрез 
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използването на различни мултимедийни елементи като текст, звук, графика, видео, анимация и т.н.
основните методи за адаптивна навигация са: 

 y директно насочване (direct guidance) – потребителят може да бъде насочен към материала, който 
трябва да изучи, и то в съответствие с неговото ниво на знания по дадения предмет, учебни цели, 
педагогическа стратегия или други параметри, които участват в потребителския модел [1, 5]. 

 y сортирането на връзки (adaptive link sorting) цели подреждането на всички връзки в дадена страни-
ца в зависимост от определени критерии, например тяхното съответствие с предходни знания или 
подобие с текущия документ. колкото по-високо в сортирането е една връзка, толкова повече отго-
варя на критериите [3]. 

 y анотация на връзки (adaptive link annotation) е метод, техниките за реализация на който са свър-
зани с предоставянето на връзки заедно с допълнително маркиране, текст, оцветяване, икона, или 
избледняване, така че да се даде някаква допълнителна информация на обучаемия относно възли-
те зад тези връзки [5]. алгоритъмът за генериране на анотации класифицира нивото на знания на 
студентите в три категории – минимално, средно и максимално. праговете за ниво на знания може 
да бъдат зададени от преподавателя. тези три прага на знание позволяват на механизма за адап-
тация да прави фина настройка на това какво количество знания трябва да покаже всеки обучаем. 
авторите отбелязват и мотивационния ефект на анотацията на връзки – според тях обучаемите от-
говарят на повече въпроси, работили са с въпросите по-настойчиво и са посетили по-голямо разно-
образие от материал, свързан с въпросите. според [5] адаптивната анотация на връзки способства 
за значително увеличаване на ангажираността на обучаемите да работят с незадължителен учебен 
материал. 

методите за постигане на адаптивна презентация най-общо целят скриване от потребителя на части 
от съдържанието, което към момента не отговаря на нивото на знанията му [1, 3]. според [7] в съвремен-
ните уеб базирани учебни среди авторите избягват създаването на статичен учебен материал, който се 
представя на учащия по линеен начин, поради голямото количество взаимозависимости и условни връз-
ки между различните страници. често авторите създават няколко версии на ресурсите за учене, така че 
системата може да предложи на обучаемия най-подходящата.

моделиране и разработване на адаптивно електронно учебно съдържание 
съдържателната адаптация изисква предоставяне на функционално ориентирани образователни ма-

териали, създаване на вариативни учебни планове и програми с цел развитие на нов тип обучение. тук 
трябва да споменем и новата роля на преподавателя като консултант (тютор), който указва учебно-мето-
дическа помощ на всички етапи при усвояване на образователните програми.

моделирането на адаптацията на асео може да се извърши по различни критерии: моделиране на 
потребителя; моделиране на учебното съдържание; моделиране на процеса на обучение; моделиране 
на контрола на знанието. Целта на нашето проучване са възможностите на асео за моделиране и разра-
ботване на адаптивно съдържание.

моделиране на учебното съдържание – създаването на учебното съдържание е пряко зависимо от 
целите на обучението. системата от цели отразява съвкупността от знания, умения и компетенции, кои-
то трябва да получи обучаемия в края на учебния курс. За създаването и управлението на учебно съдър-
жание е отговорен неговият автор. основните характеристики, на които то трябва да отговаря, са следни-
те: да бъде добре структурирано – в подходяща онтология и на подходящо място в онтологичния граф; 
да дава възможност за многократно използване – т.е. да бъде с възможно най-ниска структурираност на 
учебните обекти, като по този начин може да бъде използвано на различни места и с различни цели; да 
бъде подробно описано, съгласно стандарта lom1 или друг. стандартизирането позволява преносимост 
между платформите и съхранение в хранилища за учебни единици. така реализирани, е-уроците могат 
да се използват за самостоятелно постигане на образователните цели.  това улеснява и намирането на 
подходящо съдържание от инструктора или от други системи за интернет базирано обучение. следвайки 
модела на предметната област, учебното съдържание трябва да бъде представено от учебни обекти [2]. 

някои от основните видове учебни обекти са: повествователно съдържание – представя същинското 
учебно съдържание, а всички останали видове са помощни към него. авторът трябва да зададе ниво на 
сложност за обекта; тестов въпрос – може да има отношение към един или няколко учебни обекта (от тип 
повествователно съдържание), но трябва да е свързан поне с един от тях, за да може да участва в учеб-
ния процес. системата съставя автоматично тест в контролните точки, на база на посетените от обучае-
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мия учебни обекти и също автоматично оценява отговорите; Задача – съдържа текстово описание на из-
искванията към даден проект или описание на проблем, който обучаемият трябва да разреши. както и 
горния вид учебен обект, един учебен обект задача може да има отношение към един или повече учеб-
ни обекта съдържание; тема за писане на есе (свободен отговор) – задава една или няколко теми за есе, 
описва изискванията към него, критерии за оценка и насоки за работа. отново, както при горните два ти-
па учебни обекти, може да има отношение към един или към повече учебни обекта от тип повествова-
телно съдържание.

За всеки учебен обект трябва да бъде зададена неговата сложност. това ще послужи за ориентир при 
използването на обекта в учебен курс. при създаването на учебни обекти, трябва да се вземе под внима-
ние тяхното разпределение в зависимост от типа им и използваните стилове на учене. това е необходи-
мо, за да може при проектиране на учебен курс да има достатъчно варианти за конструиране на съдър-
жание, подходящо за различните учебни стилове [9]. 

В общия случай, след публикуването на учебните обекти, не е възможно да се променя тяхната струк-
тура, методите или дефинициите на основни параметри (като условия или свойства). ако учебният обект, 
обаче, е проектиран така, че да дава възможност за промени в реално време, то преподавателят ще мо-
же да променя начина, по който обучаемият възприема курса и начина, по който протича: 1) преподава-
телят ще може да обновява съдържанието въз основа на предварително дефинирано такова или да съз-
дава ново съдържание; 2) преподавателят ще може да влияе на учебния път, качвайки файлове, показ-
вайки или скривайки елементи на съдържанието и структурата и т.н. [9].

проблеми при разработване на адаптивно електронно учебно съдържание
повечето адаптивни системи за онлайн обучение отчитат параметрите на обучаемия, за да персо-

нализират учебното съдържание. Вземат се предвид най-често няколко параметъра: предпочитания на 
обучавания и квалификация, стил на учене, налично време за обучение, история на посещенията и ниво 
на знания. Въз основа на тези характеристики системата за онлайн обучение ще определи подходящия 
път на учене за всеки обучаем. профилът на обучаемия е един от найшироко използваните параметри в 
адаптивните системи за електронно обучение. той може да бъде описан директно от самия обучаем или 
идентифициран от моделите на поведение на обучаемите [12]. учебният път може да бъде изграден и 
въз основа на стила на учене на обучаемите. стилът на учене може да бъде идентифициран чрез анкети-
ране или на базата на модела на поведение на всеки индивид [8].

други предложения на параметри за адаптация използват резултатите от изпитите и тестовете като 
параметър [13]. нивото на знания на обучаемите или техните способности също често се включват като 
параметри на адаптация при построяването на персонализиран учебен път [5, 12]. някои източници при-
лагат таксономията на Блум за класифициране на способностите на учениците [5, 8], докато други използ-
ват резултатите от тестове, за да определят нивото на знания на обучаемите [10, 12, 14]. друг параметър, 
както се предлага от [9, 10], е броят на посещенията на един и същи учебен обект. За удовлетворяване 
нуждите на обучаемите и за подобряване качеството на адаптивното обучение, е необходимо при фор-
мирането на персонализиран учебен път да се вземат предвид и фактори като: предпоставки за успех (ре-
зултати от предварителни тестове, брой опити и др.), педагогическа последователност, когнитивна слож-
ност, успех/неуспех на други обучаеми и време за оценяване. предпоставките за постигане на педагоги-
ческите цели се изпълняват, за да се извлече информация за предварителната подготовката на обучае-
мите и да се избере подходящ педагогически модел за тях. най-често асео извличат тази информация за 
обучаемите от точките от предварителни тестове или от броя опити, необходими на обучаемия за преми-
наване на тест или решаване на задача. 

през последните години когнитивните възможности за обработка на информация също се добавят 
към способностите, които оказват влияние в електронното обучение. Започва създаването на адаптив-
ни системи за е-обучение, интегриращи в себе си теорията за когнитивно натоварване [15]. теорията за 
когнитивното натоварване (cognitive load theory) е създадена в края на осемдесетте години от суелър, но 
впоследствие е изследвана и доразвивана от много голям брой автори. теорията е развитие на схваща-
нията, че ученето може да се улесни посредством начина на представяне на информацията, като се взе-
мат предвид ограничения капацитет на работната памет и неограничения капацитет на постоянната па-
мет в човешкия мозък. според суелър информацията трябва да се структурира по такъв начин, че обуча-
ваният да може бързо да конструира познавателни схеми и да ги превърне в алгоритъм в постоянната па-
мет. при електронното обучение е лесно поддаването на изкушението да се предостави огромно количе-
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ство информация посредством различни медии едновременно и да се остави в ръцете на обучавания да 
се справя с асоциациите между звук и текст или картина и концепция, и т.н., което натоварва когнитивни-
те способности и води до ниска ефективност на обучението. Редица техники за намаляване на когнитив-
ното натоварване в е-обучението са предложени в [16], особено за обучаеми, които изучават непознато 
учебно съдържание или нови умения.

В [17] са представени резултати от изследване, имащо за цел да се проучи степента на използване на 
електронно учебно съдържание и интернет ресурси от учители от област смолян. За целите на изслед-
ването беше важно да се установи отношението на преподавателите към обучението в електронна обра-
зователна среда, както и затрудненията, които изпитват при създаване и прилагане на електронно учеб-
но съдържание. В анкетното проучване взеха участие 318 учители от област смолян. анкетираните учи-
тели са преподаватели от различни учебни институции, като преобладаваща част са тези преподаващи 
в средни и основни училища. след анализиране на резултатите от проведената анкета можем да напра-
вим следните изводи:

 y недостатъчно познаване на различните методи и средства за разработка на собствени електронни 
учебни материали от страна на учителите;

 y голяма част от учителите не притежават специални знания в областта на икт, за да разработват са-
мостоятелно електронни ресурси;

 y липса на методически указания, предназначени за учители за разработване на електронно учеб-
но съдържание;

 y първоначалното разработване на електронен курс изисква повече време и средства от класиче-
ския, а при разработването на интерактивно електронно съдържание усилията са още по-големи и 
понякога изискват допълнителни умения и работа на цял екип;

 y липса или недостатъчна мотивация на учителите за използване на електронно обучение и особено 
при създаване на електронно учебно съдържание.

друг съществен проблем е прилагането на принципа на достъпност, който от една страна, може да 
се разглежда като противоречие между нивото на знания, умения и компетентности на учащите и нови-
те когнитивни задачи, които те трябва да преодолеят. от друга страна, новите образователни и информа-
ционни технологии, използвани в сегашната адаптивна учебна среда, изискват сериозна предварителна 
подготовка за разработването на учебни материали и развитието на интерактивно и развиващо се обу-
чение. дидактическият принцип на достъпност се реализира в съответствие с обучителни стратегии, съо-
бразени с възможностите на обучаемите, така че те да не изпитват затруднения при работа с материали 
по време на електронното обучение. 

от гледна точка на стила за учене, научните изследвания са свързани с образователни и психологиче-
ски теории, диференциращи обучаемите спрямо начина, по който предпочитат да учат. стилът на обуче-
ние може да бъде използван за избор на най-доброто съдържание за даден обучаем. В повечето случаи 
се прилага комбинация от стилове на учене, т.е. полиморфичен стил на учене, поради факта, че в повече-
то случаи обучаемите принадлежат в различна степен на някои от тях и почти никога само на един от тези 
стилове. съществени затруднения при реализиране на aeo възникват и от липсата на методическа систе-
ма и технология, които да подпомагат процеса на обучение в електронна образователна среда. Различ-
ните опити за директно трансформиране и приспособяване на традиционни методи за обучение в случая 
на e-обучение, в повечето случаи се оказват неефективни.

заключение
За да бъде ефективен един учебен процес е необходимо учебните материали да бъдат съобразени с 

различни характеристики на обучаемия като специфични цели, предпочитания, знания, стил на учене и 
др., и на тази база да се използва подходяща педагогическа стратегия. адаптивните системи за обучение 
по-добре отчитат нивото и структурата на началната подготовка, както и резултатите от текущото състоя-
ние на обучаемите. това позволява рационално да се избират подходящи учебни материали, задачи и 
упражнения за повишаване на ефективността на обучението. специфичните особености, които трябва да 
бъдат разгледани в процеса на прилагане на адаптивно електронно обучение са: 

 y нивото на знания и умения на обучавания, като са съществени както първоначалното ниво, така и 
временното състояние при провеждане на междинни тестове;

 y индивидуалното темпо на усвояване (работоспособност) и ниво на когнитивна и практическа авто-
номност;
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 y естеството на процесите на мислене на различните групи обучаеми и др.
Различията в когнитивните стилове на обучение отразяват различните начини, по които хората реагират 
на учебни ситуации. при реализацията на адаптивност и индивидуализация е необходимо да се разбе-
ре активната роля при избора на стратегия и методи на работа за постигане на предварително зададени 
цели и задачи, и предвидените резултати от обучението.
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