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Abstract: the strategic documents at european and national level set as a main goal for education the intro-
duction of elements of artificial intelligence in the various educational levels and forms of training in a way ap-
propriate for the learners. in the last two years, experimental training in artificial intelligence in high school has 
been implemented in Bulgaria. the report examines some problems and challenges in organizing and conduct-
ing this training in different types of schools, specialties and classes. some guidelines are outlined and ideas for 
creating an appropriate curriculum and learning resources in the field of knowledge structuring and semantic 
modelling are shared. An approach to teacher and student training is proposed. the authors share their experi-
ence in teaching teachers and students and analyse the results of surveys and tests. 
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Логиката в развитието на нашата цивилизация следва тенденцията на постоянен възход преминавай-
ки първоначално през аграрната, а след това през първата, втората и третата индустриални революции. 
следвайки тази тенденция четвъртата индустриална революция [1] в наши дни определя двадесет и три 
повратни точки на развитието в дигиталната ера. почти всички промени са свързани с приложението и 
развитието на изкуствения интелект. Всичко това логично доведе до създаването на пакети от стратеги-
чески документи на световно, европейско и национално ниво, касаещи изучаването на ии във всички об-
разователни степени. 

според Бялата книга за изкуствения интелект на европейската общност1, повече от 20 милиарда ев-
ро са предоставяни всяка година по програмите Digital europe, Horizon europe и европейските структур-
ни и инвестиционни фондове за развитието на умения, необходими за работа в областта на ии и за адап-
тиране на образователните системи на отделните европейски държави. В публикувания през май 2020 г. 
доклад на Cult (Committee on Culture and education) комитета пред европейския парламент за приложе-
нието на изкуствения интелект в обучението2 се прави обстоен анализ на необходимостта от подготовка 
на специалисти, които да разработват и прилагат интелигентни подходи в различни сфери на съвремен-
ния бизнес и услуги. 

у нас беше приета концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г3. В доку-
мента се разглеждат потенциалните възможности на ии за интелигентен растеж и проспериращo демо-
кратично общество и се посочва като приоритет „създаване на знания и умения за развитие и използва-
не на изкуствения интелект“. на тази основа министерството на образованието и науката одобри базо-
ва учебна програма по ии, която може да се използва при обучението на ученици в задължителна, про-
филираща, избираема и извънкласна подготовка от различни училища, класове и форми на обучение. 
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тези стратегически документи обосновават необходимостта от засиленото формално и неформално 
изучаване на ии във всички образователни степени. университетите разшириха своите образователни про-
грами на това ниво на компетентност. през последните няколко години в различни страни се въведе изу-
чаването на изкуствения интелект в различни типове училища[2] и в различни образователни степени [3]. 

В много европейски страни (Великобритания, германия, испания, португалия, Холандия) за ученици-
те от средните училища се въвежда на базово ниво изучаването на елементи на машинното учене. В саЩ 
е разработена нова учебна програма по ии от изследователи и сътрудници от масачузетския технологи-
чен институт [4]. професорът по компютърни науки в университета на Британска колумбия тара Хловски 
смята, че изкуствения интелект е подходящ за всички ученици. нейната организация с нестопанска цел 
iridescent се занимава с предоставянето на достъп на всички деца до роботика и изучаване на основни-
те концепции на ии [5]. 

В индийските училища ии се въвежда като незадължителен учебен предмет в гимназиална степен, 
а учебната програма е разработена с подкрепата на intel4. В момента обучението в индия се реализира 
в 883 училища с над 71 хиляди ученици. обучението по ии в австралия се провежда във всички класове 
на средното училище под различна форма въз основа на разработена базова учебна програма [6]. обуче-
нието започва в забавна форма още от детската градина. създадени са редица платформи и програмни 
среди, в които учениците могат да експериментират и да прилагат получените знания. 

обучението по ии е предизвикателство за професионалната общност. наред с обнадеждаващите ре-
зултати се дефинират и значителни проблеми5. някои от тях са:

 y при обучението по ии е необходимо да се прилагат други подходи и друг стил на обучение, за кое-
то няма подготвени специалисти.

 y обучението се провежда в различни училища, различни класове и в различна форма и работата по 
неподходяща учебна програма може в голяма степен да компрометира учебния процес.

 y Липсата на връзка със знанията на учениците по останалите учебни предмети е проблем, който мо-
же да доведе до прекомерна абстрактност на учебното съдържание.

 y недостатъчната подготовка на учителите води до прекалено усложняване на учебния материал и 
до демотивиране на учениците.

Въпреки нормативната база и видимите тенденции в развитието на дигиталното общество, опитът 
в изучаването на ии в училищно образование в световен мащаб е недостатъчен. това ни мотивира да 
предложим подход и да споделим нашия опит при прилагането на такова обучение в българското сред-
но училище, който включва: 

1. създаване на подходяща учебна програма; 
2. структуриране на учебното съдържание, съгласно училищната методология; 
3. осигуряване на междупредметни връзки с други учебни предмети; 
4. създаване на система от учебни задачи за отделните основни теми от класическия и „модерен“ 

ии.
трудност при разработката на учебната програма е необходимостта от трансформирането на аб-

страктното съдържание на класическия и модерен ии във коректна и достъпна за учениците форма. при 
разработката на учебната програма нашият екип трябваше да избере единия от двата възможни вариан-
та: дали да представим учебния материал по забавен и не достатъчно задълбочен начин, или да го раз-
гледаме системно и задълбочено с определена степен на формализация. и двата варианта имат своите 
предимства и недостатъци, като вторият има повече рискове, свързани, както с недостатъчната базова 
подготовка на учениците, така и с необходимостта от допълнителна квалификация на учителите. Въпре-
ки трудностите избрахме втория вариант, като заедно с по-задълбоченото представяне на базовите алго-
ритми и концепции включваме и разнообразни практически задачи, интересни факти, игри, проектни за-
дания и др.

Разработената от нас учебна програма по ии е одобрена от мон и е предназначена за обучение в сред-
ните училища както и в някои професионални колежи. тя е структурирана в четири раздела и включва два-
десет избрани теми [7]. Всяко училище, според своята специфика, формата и организацията на обучение 
създава собствена учебна програма като определя темите, нивото на абстрактност и формализация. 

на базата на създадената учебна програма нашият екип започна разработката на учебно съдържа-
ние. то е структурирано в раздели и теми. осигуряването на учебни ресурси, учебници и помагала е от 
ключово значение за успеха на обучението. публикувани са учебни помагала по първите две големи те-
ми от класическия ии:
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 y Решаване на проблеми посредством търсене [8] и 
 y представяне на знанията чрез логика и логическо програмиране [9]. 

В момента екипът работи по създаването на третото учебно помагало за ученици и студенти от поре-
дицата „изкуствен интелект“. В действителност тази книга е продължение на втората, понеже в него про-
дължаваме темата за представяне и обработка на знания. основният замисъл е да внушава и демонстри-
ра, че разработването на интелигентни системи, опериращи със знания, е невъзможно без интелигент-
ното структуриране на данните (знанията). обикновено се обръща внимание на интелигентното поведе-
ние на програмите, а изключително съществената тема за структурирането на знанията силно се подце-
нява (а дори и пренебрегва). 

учебното помагало е композирано в две части. първата е посветена на структуриране и представяне 
на знания. основните теми, засегнати в тази част могат да бъдат обобщени както следва:

 y дефиниция за знания и видове знания в изкуствения интелект – знанията са обект на разглеждане 
на много науки като напр., философия, психология, социология, поради което е необходимо ясно 
да се разграничи понятието. В изкуствения интелект се подхожда по-прагматично и по-формално 
към такъв вид материя, понеже определенията трябва да ни послужат за създаване на изкуствени 
интелигентни артефакти. съществуват различни класификации на знанията – съществените за це-
лите на учебника са само някои от тях (особено внимание на категорията „знанията с общ смисъл“). 

 y преглед на формите за представяне на знания – атрибут-стойност, обект-атрибут-стойност, прави-
ла, фрейми и семантични мрежи.

 y обща архитектура на системи, използващи знания – както и техните отделни компоненти като бази 
знания, машини за извод, обяснителни компоненти и потребителски интерфейси.

Втората част въвежда понятията за семантичното моделиране, онтологичното инженерство и онтоло-
гиите. съдържанието на тази част бихме обобщили по следния начин:

 y моделиране, семантично моделиране и видове модели – най-общо се разглеждат предназна-
чението и използването на модели в компютърните науки. основна класификация, използвана в 
учебника, разглежда три групи модели – за комуникация между хората, за обяснения и предсказ-
вания и за посредничество между различни гледни точки. строго разграничение се прави между 
неформалното и формалното моделиране. дискутира се изразителността на моделите. Въвежда се 
понятието за интелигентни (или свързани) данни. 

 y Въведение в онтологичното инженерство – основно се обяснява какво е обща онтология, нейното 
предназначение и използване.

 y понятие за онтология и видове онтологии – отново е съществено да се разграничи понятието в из-
куствения интелект, където (за разлика от другите науки, експлоатиращи това понятие) една онто-
логия е инженерен артефакт, представляващ специфичен споделяем речник, използван за описва-
не на определена реалност, разширен с множество експлицитни предположения, засягащи зами-
съла на речника, обикновено във формата на логика от първа степен. понятията в речника се по-
явяват като едноместни и бинарни предикатни имена, наричани съответно концепции и релации.

 y проектиране и програмиране на онтологии – разглежда се езиковия стек за изграждане на онтоло-
гии, включващ езиците rDF, rDFs, oWl.

 y използване на онтологии в различни приложни области – също така семантичен уеб като едно от 
най-съществените приложения на онтологиите.

изкуственият интелект е интердисциплинарна област, чиито основи и терминология се базират на раз-
лични науки като философия, математиката, лингвистика, икономика, психология, социология, статистика и 
т.н. една от възможностите да намалим степента на абстрактност и трудност при изучаването на базовите 
алгоритми е да се използват различни примери от изучаваните учебни дисциплини и от всекидневния жи-
вот на учениците. с това е свързана и необходимостта от създаване на система от учебни задачи, чрез кои-
то да се затвърдят получените знания и да се мотивира практическата им приложимост [10].

както и в първите две книги от поредицата теоретичните постановки са илюстрирани с различни при-
мери, представени на езика за логическо програмиране пролог. представяне на примери, основно свър-
зани с материала в средното училище в дисциплините история, география, литература, биология, химия 
и т.н. Въвеждаме нова развойна среда за създаване на онтологии Protégé6. 

един съществен проблем е необходимото опростяване на материала, отчитайки възрастта и базови-
те знания на читателите, без обаче да бъде накърнена неговата достоверност. В тази книга, както в пър-
вите две няма да отсъства и провокативния елемент. В определени случаи се стремим да изложим оп-
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ределена концепция, задълбоченото разбиране на която да предизвика интерес (любопитство) за чете-
не на допълнителна литература. 

Резултатите от обучението по ии през последните три години можем да разгледаме и обобщим в 
следните направления:

 y обучение на ученици в задължителна и избираема подготовка в различни видове училища и класове
 y Работа с ученици в клубове по интереси
 y подготовка на учители.

В процеса на обучение в задължителна и избираема подготовка в рамките на задължителното учи-
лищно образование участваха общо 196 ученика, от които:

104 в задължително обучение в иновативни паралелки обучението 
92 в задължително-избираемо профилирано обучение
156 в математически гимназии
40 в профилирани паралелки в средни училища
104 в осми клас; 52 – в девети клас и 40 – в единадесети клас
общият среден успех на тази група ученици е отличен 5.54 (Фиг. 1.)

Фигура 1. Успеваемост на учениците, обучавани в задължителна, 
избираема и профилирана подготовка

от графиката се вижда, че успеваемостта на учениците от иновативните и профилирани паралелки в 
математическите гимназии е значително по-висока от тази при учениците от профилирани паралелки в 
други средни училища, независимо, че учениците от първата група са по--малки. това води до извода, че 
мотивацията и активността на учениците са по-определящи за добрата успеваемост от базовите знания 
на учениците. средният успех на учениците от тази група е много висок, но се предполага че са налице и 
други фактори като повишения интерес и мотивация, иновативността на обучението, високите очаквания 
на родителите и училищните ръководства и др.

обучението в клубове по интереси е разнородно не само като профил на учениците, но и като учеб-
но съдържание. преподавателите сами определят учебната програма, като избират отделни модули спо-
ред особеностите на учениците. тъй като участието на учениците е по желание, интересът и мотивацията е 
по-голям. В клубовете по интереси не се поставят оценки и можем само индиректно да направим сравне-
ние с успеваемостта на учениците от първата група. В такива клубове се обучаваха над 50 ученици в смесе-
на – присъствена и дистанционна форма. клубовете по ии се сформираха в профилирани и професионал-
ни гимназии. В резултат можем да обобщим, че интересът и желанието на учениците да изучават изкуствен 
интелект е много висок, но според преподавателите те предпочитат повече теми, свързани с практическото 
приложение на знанията и решаването на повече задачи и проблеми, свързани с ежедневието.

обучението на учителите е може би най-важната задача за успеха на това обучение. В огромната си сте-
пен в университетите те не са се обучавали по тази учебна дисциплина. тематиката е специфична и, за да се 
провежда ефективно обучение на ученици, е необходима по-задълбочена подготовка на учителите. през 
последните три години нашият екип организира квалификационни курсове за 42 учители, както следва:
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 y 18 участници в курс от 16 часа
 y 24 участници в курс от 60 часа.
 y 50% преподават в профилирана гимназия; 25% – в професионална, а 12.5% – общообразователно 

училище (Фиг.2.)

Фигура 2. Разпределение на обучаваните учители според вида на училището

според тяхното мнение курсове за поддържаща квалификация (до 32 ч.) са крайно недостатъчни. те 
споделят, че въпреки учебните помагала не се чувстват достатъчно сигурни при своята работа и желаят 
да продължат обучението си. 

от направените анкети можем да заключим, че учителите са мотивирани да преподават този учебен 
предмет в училище, защото смятат, че това е полезно и перспективно за техните ученици (Фиг.3.).

Фигура 3. Мотивацията на учителите да преподават ИИ в училище

това естествено рефлектира и върху желанието на учителите да продължат обучението си с изучава-
нето на други теми от класическия и „модерен“ изкуствен интелект. те споделиха, че желаят да се зани-
мават с роботика машинно учене и различни приложения. (Фиг. 4.)

Фигура 4. Диаграма за желанието на учителите да продължат обучението си
получените резултати водят до извода, че реализацията на стратегиите за развитие на ии в национа-

лен и международен план е свързано с подготовката на бъдещите преподаватели още в университетите. 
нашият екип организира и провежда обучението по ии на студенти от няколко специалности в пловдив-
ския университет „паисий Хилендарски“. Въпреки, че тези специалности не са педагогически, голяма част 



208

Образование и технологии 12/2021

от студентите се интересуват от работата в училище. на основание проведената с тях анкета можем да об-
общим, че студентите са убедени в необходимостта от изучаването на тази дисциплина предвид тяхната 
бъдеща професионална реализация. 

В заключение, в резултат от натрупания опит и проведените проучвания, може да се твърди, че из-
куствения интелект има своето място в училищното обучение. мотивацията на ученици, учители и роди-
тели е висока и това дава основание на все повече училища да стартират обучение под някаква форма – в 
задължителна, избираема, профилирана форма или като клуб по интереси. от получените резултати мо-
же да се изведе един интересен извод – изкуственият интелект може да се изучава във всички класове в 
гимназиална степен и дори в смесени по възраст групи. това потвърждава и нашата предварително де-
финирана теза, че обучението по ии изисква от учениците в по-голяма степен желание, активност и лю-
бознателност, отколкото базови знания. Целта ни е обучението да е провокативно и да стимулира жела-
нието за търсене и откривателство – може би най-важните качества за нашите днешни ученици и бъде-
щи изследователи.
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