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Abstract: the development of computer technology in recent years has ensured the rapid penetration of ar-
tificial intelligence in all spheres of life. the article motivates the need to introduce the „Artificial intelligence“ 
discipline into the secondary school. the approach to developing a possible curriculum and selecting appropri-
ate learning content is discussed. in particular, the contents of the first textbook of the planned series are dis-
cussed.

the authors understand that with the development of the book they take some risk associated with the cor-
rect presentation of the material in a format understandable for the students. the main challenges related to 
the preparation of the learning material and the efforts to avoid unnecessary details and formal presentations 
are considered. the aim is to present the history and logic of the development of the subject by including short 
biographies of scientists with a huge contribution to the validation of artificial intelligence.. 
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преживяваме началото на една революция, която коренно променя начина, по който живеем, рабо-
тим и си взаимодействаме. по своя мащаб, обхват и комплексност онова, което наричаме „четвъртата ин-
дустриална революция“, няма аналог в досегашната ни история [1]. изкуственият интелект вече е нався-
къде около нас – от самоуправляващи се автомобили и безпилотни летателни апарати, интелигентно зе-
меделие, „умни“ къщи и градове [2] до виртуални асистенти [3], интелигентно здравеопазване [4] и соф-
туер за езиков превод. Всичко това обуславя необходимостта от подготовка на широка гама от ит специа-
листи, които в най-близко бъдеще да управляват успешно тези процеси.

В статията се мотивира необходимостта от въвеждане на дисциплината „изкуствен интелект“ в сред-
ното училище. представен е подходът за разработване на възможна учебна програма и за избор на под-
ходящо учебно съдържание. по-конкретно се дискутира съдържанието на първата част от планираната 
поредица. с подготовката на този курс искаме да демонстрираме нашето убеждение, че дисциплината 
„изкуствен интелект“ може да намери заслужаващо място не само в университетските общи и специали-
зирани курсове, а и в учебната програма на средното училище.

авторите разбират, че с разработване на курса поемат известен риск, свързан с коректното предста-
вяне на учебното съдържание в разбираем за учениците формат. Разглеждат се основните предизвика-
телства, свързани с подготовката на учебния материал и усилията да се избегнат излишни детайли и фор-
мални представяния. стремежът е да се представи историята, взаимовръзките и логиката на развитието 
на тематиката посредством включване на кратки биографии на учени с огромен принос за утвърждава-
не на изкуствения интелект.

едно от основните предизвикателства при разработването на учебното съдържание е представянето 
му в съкратен, но коректен вид, така че учениците да получат от една страна по-пълна представа за мно-
госпектърното поле на изкуствения интелект, а от друга да са в състояние да усвояват основните концеп-
ции и методи с помощта на алгоритмичен мета-код, демонстрационни примери и практически задачи. 
основен първичен източник за разработването на учебния материал е лекционният курс „Въведение в 
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изкуствения интелект“, който се чете във Фми на пловдивския университет. сериозно предизвикателство 
е трансформирането на това съдържание във вид, достъпен от учениците, при това без да се губи досто-
верността и коректността на учебния материал.

може би най-съществената стъпка при работата по учебния курс беше съставяне на учебната програ-
ма. За целта формулирахме общата философия, която според нас може да се основава на следните две 
възможности:

 y „по-лек“ вариант – да се търси едно креативно и занимателно представяне на учебния материал 
например, под формата на игра. 

 y „по-сериозен“ вариант – систематично и по-задълбочено изучаване основите на дисциплината с 
определена степен на формализация.

двата варианта имат недостатъци и предимства. Вторият вариант е свързан с повече рискове, свър-
зани както с недостатъчната базова подготовка на учениците, така и с необходимостта от допълнителна 
специализирана квалификация на учителите.

независимо от трудностите, избрахме втория вариант, тъй като желаем да представим по-пълно и в 
значителна дълбочина разглежданите алгоритми и концепции на класическия изкуствен интелект. За да 
улесним учениците се опитваме да включим разнообразни практически насочени задачи, допълнителни 
рубрики, като например любопитни факти, кратки биографии и т.н., които в крайна сметка да направят 
учебния материал по-привлекателен.

представената учебна програма по „изкуствен интелект“ е предназначена основно за обучение на 
ученици от осми, девети и десети класове. учебното съдържание е структурирано в четири раздела и 
включва двадесет подбрани теми, предоставящи един общ поглед за естеството и спецификата на учеб-
ния материал за областта. при създаване на конкретна учебна програма, според вида и спецификата на 
училището, формата на обучението, вида на паралелките и др., определени теми могат да отпаднат, а 
други да бъдат разширени и допълнени. 

основната цел на обучението е учениците да придобият знания, умения и компетентности, свързани 
с основите на тази учебна дисциплина. За постигане на основната цел на обучението е необходимо из-
пълнението на следните подцели:

 y придобиване на знания за предмета и задачите на изкуствения интелект и неговата роля в четвър-
тата индустриална революция;

 y придобиване на знания за агентно-ориентираната парадигма и агентните архитектури;
 y придобиване на знания и умения за решаване на проблеми посредством търсене;
 y запознаване с възможностите за представяне на знания и семантично моделиране;
 y придобиване на знания и умения за семантично моделиране, вкл. използване на среди и средства 

за разработване на онтологии; 
 y придобиване на знания и умения за съвременните тенденции в развитието на изкуствения инте-

лект, като напр., „интернет на нещата“, интелигентни агенти, машинно учене, когнитивна роботи-
ка и др.;

 y придобиване на умения за самостоятелно решаване на конкретни задачи и проблеми.
учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел в програмата е определен 

минимален брой учебни часове. учителят разпределя броя учебни часове за нови знания, упражнения и 
оценяване, при спазване изискванията за минимален брой часове по раздели. структурата и основните 
теми на учебната програма са представени в таблица 1

Таблица 1. Структура и основни теми на учебната програма
№ тема 

Раздел 1: увод в изкуствения интелект (ии)
1. определение за ии. Възникване и история.
2. съвременен ии. 4-та технологична революция (4тР). Връзката между ии и 4тР
3. агентно-ориентирана парадигма. агентни архитектури

Раздел 2: Решаване на проблеми посредством търсене
4. проблем. търсене. преглед на методите за решаване на проблеми чрез търсене. пространство 

на състоянията. пълни методи за търсене.



107

Информатика и ИТ

5. експоненциален взрив. понятие за евристика. евристични методи за търсене. алгоритъм а*.
6. методи за локално търсене. метод на катерача. еволюционни стратегии.
7. проблеми с ограничения (Constraint satisfaction Problems).
8. търсене в конкурентни пространства. игри.

Раздел 3: Знания и семантично моделиране
9. понятие за знание. класификация. общи знания. представяне на знания

10. представяне на знания чрез правила. 
11. семантични модели. класификация. семантични мрежи.
12. понятие за онтология. онтологично инженерство.

Раздел 4: избрани теми от съвременния (модерен) ии
13. интелигентни агенти. обща дефиниция. ментални свойства. Рационални bdi агенти
14. интелигентни потребителски интерфейси. персонални асистенти. мотивация. използване.
15. интернет на нещата (инн). основни понятия. приложения. 
16. обща архитектура. изграждане на инн приложения.
17. машинно учене. определени. класификации. подходи.
18. избрани методи за машинно учене. 
19. когнитивна роботика. Видове роботи. архитектура.
20. когнитивна роботика. програмиране на роботи.

конкретното учебно съдържание, стандарта и очакваните резултати по всяка тема за първата година 
на обучение е представено в таблица 2. 

Таблица 2. Учебна програма за първата година на обучението
теми компетентности като очаквани резултати от обучението
Раздел 1. Въведение в изкуствения интелект (ии)
1.1. определение за ии. 
Възникване и история

стандарт: Разбира същността, приложението и ролята на ии в съвременното 
общество. 

очаквани резултати: учениците ще придобият знания за предмета и задачите 
на ии и неговата роля в развитието на съвременното общество.

1.2. съвременен ии. 4-та 
технологична революция 
(4тР)

стандарт: Разбира основните характеристики на четвъртата индустриална 
революция и ролята на ии в развитието на обществото.

очаквани резултати: учениците ще придобият знания за основните 
характеристики на 4иР

1.3. Връзката между ии и 
4тР

стандарт: Разбира връзката между 4иР и ролята на изкуствения интелект в 
реализацията на основните цели и задачи на общественото развитие.

очаквани резултати: учениците ще придобият умения за сравнение и анализ 
при изучаване на зависимостите и връзката между ии и 4иР

1.4. агентно-ориентирана 
парадигма. агентни 
архитектури

стандарт: Разбира смисъла и основните характеристики обектно-ориентираната 
парадигма

очаквани резултати: Ще придобият знания за основните характеристики и 
особености на обектно-ориентираната парадигма като основно приложение 
на ии; ще придобият знания за изграждането на агентно-ориентирани 
приложения и архитектури.

Раздел 2. Решаване на проблеми посредством търсене
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2.1. проблем. търсене. 
преглед на методите за 
решаване на проблеми 
чрез търсене.

стандарт: Разбиране на готови алгоритми и програмната им реализация.

очаквани резултати: учениците ще усвоят основните алгоритми за пълно 
търсене в пространства на състояния; ще придобият умения за приложение на 
тези алгоритми при решаване на конкретни задачи

2.2. пространство на 
състоянията. пълни 
методи
2.3. експоненциален 
взрив. понятие за 
евристика

стандарт: приложение на алгоритмите за търсене при решаване на различни 
практически задачи.

очаквани резултати: учениците ще усвоят основните евристични алгоритми за 
търсене в големи пространства на състояния; ще усвоят основния алгоритъм 
а*; ще придобият умения за приложение на тези алгоритми при решаване на 
конкретни практически задачи

2.4. евристични методи за 
търсене. алгоритъм а*.

2.5. методи за локално 
търсене. метод на 
катерача

стандарт: приложение на алгоритмите за локално търсене чрез метода на 
„катерача“ при решаване на практически задачи.

очаквани резултати: учениците ще усвоят основните алгоритми за локално 
търсене в големи пространства на състояния; ще усвоят „метода на катерача“; 
ще умеят да ги прилага в конкретни задачи.

2.6. еволюционни 
стратегии

стандарт: Разбиране и приложение на еволюционните стратегии при 
решаването на проблеми в изкуствения интелект

очаквани резултати: Ще разберат основните характеристики при приложение 
на еволюционните стратегии при решаването на проблеми; ще придобият 
умения за приложение на еволюционните стратегии при решаване на 
конкретни практически задачи

2.7. проблеми с 
ограничения (Constraint 
satisfaction Problems)

стандарт: Разбиране на особеностите на проблемите с ограничения и 
възможностите за тяхното решаване с методите на ии.

 очаквани резултати: учениците ще разберат основните характеристики 
на проблемите с ограничения; ще придобият умения за решаване на тези 
проблеми с методите на ии.

2.8. търсене в конкурентни 
пространства. игри

стандарт: придобиване на умения и компетентности за разработване на 
собствени алгоритми и тяхното програмиране.

очаквани резултати: учениците ще придобият умения и компетентности 
за реализиране на търсене в конкурентни пространства; Ще прилагат тези 
знания при разработката на собствени приложения и игри.

подходът за разработването на учебното съдържание можем да представим като последователност 
от следните стъпки:

1. структуриране на учебното съдържание.
2. създаване на шаблон (еталон) на отделните теми.
3. последователна трансформация на отделните теми.
4. окомплектоване на основното съдържание с допълнителни рубрики, като напр., допълнителни 

знания, кратки биографии на класиците в областта на изкуствения интелект, любопитни факти, за-
дачи за самостоятелна подготовка, практически задачи и др. 

структурирането на учебните знания в определен шаблон е особено важно за повече яснота и по-лес-
но възприемане на знанията (Фигура 1). използваме два различни варианти на модели за представянето 
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на новите знания. при първия от тях първоначално въвеждаме неформално (описателно) новите знания, 
формално дефинираме новите понятия и представяме алгоритмите текстово или като псевдокод. след 
това представяме типичен пример като разискваме приложението на получените знания в конкретната 
ситуация. предлагаме задания за самостоятелна работа с постепенно повишаваща трудност. при необхо-
димост в темата се предлагат допълнителни знания. Речник с въведените термини са достъпни в края на 
темата, както и в общия азбучник в края на книгата. към всяка тема се поместват допълнителни задания, 
чрез които може да се работи индивидуално или в групи в началото на следващия учебен час. Любопит-
ните факти, свързани с развитието на различни области в изкуствения интелект, както и такива свързани 
с учени, библиографични филми, ключови постижения и др. дават възможност за повишаване на актив-
ността, мотивацията и любопитството на учениците. 

тема

увод и кратко въведение
мотивиране и обзор на темата 

Въвеждане на новите знания
представяне на базови примери
обобщаване на знанията

Задания за самостоятелна работа

допълнителни знания

Речник

нещо повече и любопитни факти

Фигура 1. Шаблон и примерна структура на отделните теми

Вторият вариант за представяне на учебното съдържание е свързано с въвеждането на конкретен мо-
тивиращ пример, който не може да се реши с натрупаните до момента знания. чрез провокиране актив-
ността на учениците и желанието им да експериментират и извеждат конкретни предположения се обо-
сновава новото учебно съдържание. дефинират се новите понятия и правила, а когато те са свързани с 
нов алгоритъм, то той се описва чрез формални средства. добър подход е използването на определен 
език за програмиране, чрез които учениците да могат да проверят непосредствено коректността на пред-
положенията и изводите си.

както е видно и от представената структура, желанието на авторите е да се въведе трудното и аб-
страктно учебно съдържание чрез декомпозиране на отделни малки смислени части. Желанието е да се 
предоставят повече практически примери, занимателни и интересни предизвикателства за самостоятел-
на и групова работа. например, да се представи като проблем решението на задачата „как да стигна до 
моето училище?“ като се опишат петте дефинирани компонента на този проблем или за робота в ква-
дратната мрежа да се открие дървото на решение за достигането на цел: „на жълто квадратче съм“ като 
се използват възможните оператори: „на север“, „на юг“, „на изток“ и „на запад“ (Фигура 2).

 

Фигура 2. Практически задания 
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Формализирането на базовите алгоритми чрез псевдокод са друго предизвикателството пред авто-
рите. тъй като учениците вече знаят, че алгоритмите могат да се представят по различни начини (словес-
но, графично, формално), сме приели подхода да използваме псевдокод, допълнен и разширен с пове-
че описания, коментари и изяснения. например на Фигура 3 е даден базовия „алгоритъм за търсене“ ка-
то псевдокод.

Фигура 3. Представяне на алгоритми чрез псевдокод

ии е интердисциплинарна област, основите и терминологията на която могат да се търсят в различни 
теории и концепции от философията, моделирането, математиката, лингвистиката, икономиката, психо-
логията, социологията. Целта на авторите е да предоставят абстрактните и трудни концепции от изкустве-
ния интелект както чрез релации със знанията и интереси на учениците, така и с останалите учебни дис-
циплини.

моделирането е познавателен процес, чиято цел е изучаване на изследваните обекти чрез разглеж-
дане на приближения, отразяващи определени съществени аспекти на обектите. моделите са фундамен-
тални за човешкото познание. непрекъснатото обработване на потока данни от околния свят дава въз-
можност с течение на времето да се формират все по-сложни и по-прецизни представи за света. изграж-
дането на познавателната система е процес на моделиране, а продуктът от тази дейност са моделите, 
които са опростени заместители на различни аспекти от околния свят. 

компютърните модели не се различават от тази тенденция. те представят опростено реалния свят. 
по тази причина при моделирането е от особено важно значение за откриването и открояването на акту-
ално интересуващите ни характерни и съществените аспекти на реалността, а същевременно с това пре-
небрегване на несъществените. тези уменията се изграждат чрез продължителен познавателен процес, 
който у нас започва още от началното училище чрез учебната дисциплина „компютърно моделиране“ и 
продължава през целия курс на обучение в средното училище. 

Връзката с математиката е на много нива. тъй като голяма част от необходимите знания не се изуча-
ват в пълен обем в училищния курс по математика, авторите въвеждат накратко тези допълнителни зна-
ния. например за моделирането на пространство за състояния (пс) е необходимо да се въведат допъл-
нителни знания от теория на графите; при представянето на знания чрез правила, се въвеждат основни-
те операции и закони на съждителната и предикатна логика; при определяне комплексността на опреде-
лен алгоритъм, се въвеждат знания от математическия анализ. също така широко се използва теорията 
на вероятностите, статистиката и т.н. 

Релацията на изкуствения интелект с информатиката и програмирането е естествена. първоначално 
чрез представяне на алгоритмите чрез псевдокод и по-късно чрез реализирането им на различни про-
грамни езици, се изискват знания както за рекурсия, така и за базовите алгоритми и структури от данни. 
при обучението по направлението „представяне на знания чрез правила“ се предлага използване на дек-
ларативен стил на програмиране чрез езика Prolog. обучението по информатика в училищния курс чрез 
C++, C# или Java може да бъде от особено голямо значение при реализиране на практически задачи като 
програмиране на роботи, разработване на игри, създаване на интелигентни агенти и т.н.

трансферирането на знания по биология, география и физика също са много важни при разбиране-
то на изкуствения интелект. така напр., еволюционната стратегия и генетичните алгоритми са директно 
инспирирани от дарвиновата теория в биологията. оцветяването в няколко цвята на съседните админи-
стративни области е типичен пример за „проблеми с ограничения“. Разнообразните методи за търсене на 
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маршрути в дадена пътна карта стимулират учениците да използват активните си знания по география, а 
знанията за планинските релефи се използват основно при изясняване на „метода на катерача“ и т.н. (Фи-
гура 4). програмирането на роботи, тяхното движение и взаимодействие в реалния свят изисква задълбо-
чени знания, свързани с физическите закони и механиката. 

Фигура 4. Връзка с география

естественото желание на учениците да играят може да се използва както и при примери за много ал-
горитми за търсене, така и по-специално в темата „търсене в конкурентни пространства или игри“ (Фигу-
ра 5). игрите „8-пъзел“, карти, „осем царици“, „шахмат“, „го“ и много други са отлична добре позната ба-
за за въвеждане на теоретичния материал. 

Фигура 5. Приложение на игрите

авторите смятат, че въвеждането и използването на все още не изучаван допълнителен материал по 
различни учебни дисциплини не е проблем. мотивирането на необходимостта от тези знания могат да 
повишат любопитството, любознателността и активността на учениците. провеждането на самостоятел-
ни проучвания и търсене на допълнителна информация е също цел на обучението.

през настоящата учебна 2018/2019 година в няколко иновативни паралелки на омг „акадeмик ки-
рил попов“ – гр. пловдив започна експериментална работа и апробация по въвеждането на представена-
та учебна програма. Ролята на учителите е ключова при организиране и управление на обучението. про-
ведохме предварително обучение на учителите. според тяхното мнение, обаче, краткосрочните курсове 
за поддържаща квалификация са недостатъчни и е необходима много по-задълбочена подготовка, тъй 
като в педагогическите специалности на ВуЗ изкуственият интелект изобщо не е изучаван или е изучаван 
в недостатъчен обем. сформирахме съвместен екип за обмен на идеи, задачи и учебни материали. Въ-
преки трудностите, резултатите от първата година на обучение дават основание да твърдим, че изкустве-
ният интелект се възприема с желание и интерес от ученици и родители. 

предложената учебна програма и разработените учебни ресурси може да се използват за обучение 
както на ученици от математическите гимназии у нас, така и на ученици от различни професионални и 
профилирани или иновативни паралелки. освен това може да се използва също и от студенти по различ-
ни специалности за разбиране на основополагащите концепции на изкуствения интелект.

историята на човешкото развитие, започвайки от аграрната, а след това първата, втората и третата ин-
дустриални революции и достигна до четвъртата индустриална в наши дни, в която повратните точки съ-
държат основните характеристики на изкуствения интелект [5], [6]. у нас по изкуствен интелект и като те-
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ория и като практика се изпълняват международни и национални проекти, четат се университетски кур-
сове, публикуват се научни изследвания, защитават се дисертации, провеждат се конференции, семина-
ри и срещи, има търсене на специалисти по тази тематика. с този курс се надяваме у учениците да се фор-
мира и убеждението, че в изкуствения интелект има още много задачи, които очакват и търсят своето ре-
шаване, както и своите бъдещи изследователи. 
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