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Abstract: For two years, due to the rapid development of digital technologies in the Bulgarian school, the 
teaching of artificial intelligence began. The article summarizes the two-year experience of the authors in sup-
porting the teaching of artificial intelligence in high school. In Plovdiv district, two schools conduct training as 
an optional module in the specialized preparation of the profile „Software and Hardware Sciences“. These two 
schools conduct training on developed textbooks in 11th and 12th grade, respectively: „Solving problems by 
searching“ and „Presenting knowledge through logic“. Logical programming.

Based on the observations on AI training, the article analyzes the learning outcomes, shares the experience 
in applying this training and draws conclusions. The results of the conducted survey and test studies are sum-
marized.
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Въведение
Изкуствения интелект (ИИ) и неговото приложение във всички сфери на живота непосредствено са 

свързани с развитието на дигиталните технологии [1]. ИИ може да предложи ползи на учителите и уче-
ниците под формата на персонализирано обучение и педагогически агенти, предназначени да предоста-
вят подходящо и последователно съдържание и обратна връзка, които са от ключово значение за етично 
и безопасно използване на системи, задвижвани от ИИ. Въпреки това, ИИ все още е в сравнително ранен 
етап на развитие в образованието и има много работа, която трябва да се свърши около етичните и прав-
ни рамки, които могат да гарантират, че технологията се използва за добро, а не за вреда, и че са налице 
прозрачни процеси за осигуряване на отчетност на ниво класна стая, училищна общност и училищни сис-
теми. Учителите и специалистите, заети в образованието, трябва да започнат да се ангажират с развитие-
то на ИИ за образованието и обществото, за да дадат възможност на своите ученици в настоящето и за да 
ги подготвят за бъдещи промени [2]. В тази връзка ние се ангажирахме с това да предложим подход и да 
споделим нашия опит при прилагането на такова обучение в българското средно училище, както и да на-
правим анализ и изводи на проведеното обучение. 

В продължение на две години в следствие бързото развитие на дигиталните технологии в българско-
то училище започна изучаването на изкуствен интелект. Това определя нуждата от разработване на учебен 
план, учебна програма, методически материали (учебници, учебни помагала, ръководства и др.), подготов-
ка на специалисти за преподаване в училище. Изучаването се осъществява като иновация в професионал-
ни, иновативни, профилирани паралелки и в клубове по интереси към STEM центрове и различни проекти.

В [3] е представен подход за организация и провеждане на обучение по „Изкуствен интелект“ в сред-
ното училище, където са взети предвид следните няколко аспекта: създаване на подходяща учебна про-
грама; структуриране на учебното съдържание, съгласно училищната методология; осигуряване на ин-
тердисциплинарни връзки с други учебни предмети; създаване на система от учебни задачи за отделните 
основни теми от класическия ИИ, свързани както с основните алгоритми за решаване на проблеми чрез 
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търсене, така и с представянето на знания чрез правила. Липсата на достатъчно базови знания у ученици-
те затруднява възприемането на основните понятия и алгоритми в класическия и „модерен“ ИИ. Въпреки 
това, реалностите в съвременния живот налагат необходимостта от изучаване на ИИ още в гимназията. В 
Бялата книга за изкуствения интелект на Европейската общност1 са определени основните насоки в ней-
ното развитие. За развитието на умения за използване на ИИ и за адаптиране на образователните систе-
ми през последните години се отпускат значителни средства по програмите Digital Europe, Horizon Europe 
и европейските структурни и инвестиционни фондове.

В статията е обобщен двугодишният опит на авторите от подпомагане обучението по изкуствен инте-
лект в средното училище. В област Пловдив две училища провеждат обучение като факултативен модул в 
профилираната подготовка на профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Тези две училища провеждат обу-
чение по разработени учебни помагала съответно в 11. и 12. клас, а именно: „Решаване на задачи чрез 
търсене“ и „Представяне на знанията чрез логика. Логическо програмиране“. 

Въз основа на наблюденията върху обучението по ИИ в статията се прави анализ на резултатите от 
обучението, споделя се опитът от прилагане на това обучение и се правят изводи. Обобщени са резулта-
тите от проведените анкетни и тестови проучвания. 

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се реализира двугодишен проект, наречен ViSCoD, 
целта на който е да се реализират процеси и сценарии в различни приложни области със средствата на ло-
гическото програмиране. Освен това в рамките на този проект се апробират теми включени в програмата за 
средното училище. Представения в тази статия анализ е в изпълнение на работната програма на проекта.

Експериментално обучение и проучване
Формално обучение в профилирани паралелки по ИИ се провежда от учебната 2019–2020 г. в ОМГ 

„Акад. Кирил Попов“, град Пловдив. През 2021 г. започна експериментално обучение в професионалните 
паралелки по професия „Програмист на изкуствен интелект“, специалност „Програмиране на изкуствен ин-
телект“  в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в град Бургас и Професио-
нална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи в град Варна. А за новата 2022-23 учеб-
на година е обявен прием за обучение по тази професия в седем Средни училища с прием след 7 клас.

В област Пловдив през последните две учебни година две училища въведоха изучаването на Изкуствен 
интелект като избираем модул в профилираната подготовка на XI и XII клас, профил „Софтуерни и хардуер-
ни науки“: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Асеновград и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Първомай. 

Обучението в тези училища се провежда по разработени и одобрени от МОН учебен план и учебна про-
грама, а методически материали (учебни помагала, ръководства и др.) използвани в обучението учебни по-
магала са: за 11. клас „Изкуствен интелект. Решаване на проблеми посредством търсене“ [4] и за 12. клас 
„Изкуствен интелект. Представяне на знания. Логическо програмиране“ [5]. В статията се представят резул-
тати от обучението по теми за съответните класове, прави се анализ на проведеното обучение и проведено-
то тестово и анкетно проучване. Предлагат се изводи и подходи за подобряване на обучението. 

Обучението по изкуствен интелект в 11. и 12. клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Асеновград 
се осъществяваше по 3 часа седмично, а в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Първомай по 2 часа сед-
мично, през двата срока на учебната 2021/2022 година. Постоянна връзка с учителите от двете училища 
се осъществяваше регулярно през цялата учебна година. В края на учебната година бе проведена анке-
та – изследване с участието на 97 ученици, изучаващи ИИ, съответно 51 от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
град Асеновград и 46 от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Първомай.

Фигура 1. Диаграма на отговорите
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На учениците както и през предходната учебна година в анкета бяха зададени въпросите: „Смятате 
ли, че изучаването на ИИ още от средното училище е полезно за бъдещото Ви развитие?“ и „Обучението 
по ИИ мотивира ли Ви да продължите  да го изучавате и следващата година?“. Резултатите са представе-
ни на Фигура 1 и Фигура 2. 

Фигура 2. Диаграма на отговорите

Виден от Фигура 1 и Фигура 2 е големият процент ученици, които смятат, че изучаването на ИИ още 
от средното училище е полезно за бъдещото им развитие. Като 37% от учениците са отговорили с „Да“, а 
12% с „В голяма степен“. С категорично „Не“ са отговорили едва 4% от анкетираните ученици. Също така 
голяма част от учениците (68%), са мотивирани да продължат изучаването на ИИ и през следващата го-
дина. 

Фигура 3. Отговори от учениците на ключови въпроси от обучението

Освен въпроси, свързани с отношението на учениците към обучението, във въпросника включихме 
въпроси, свързани с изучавания материал (Фиг. 3). Основната цел в обучението по изкуствен интелект е 
учениците да придобият знания, умения и компетентности, свързани с основите на тази учебна дисци-
плина. Както се вижда от Фигура 3. учениците са придобили необходимите знания за: предмета, основ-
ните задачи и роля за развитието на съвременното общество; знания за основните характеристики и осо-
бености на Четвъртата индустриална революция; усвоили са основните алгоритми за търсене в „прос-
транство на състояния“ и са разбрали основните характеристики и възможностите за приложение на ево-
люционните стратегии при решаването на проблеми. 

Изкуственият интелект е мултидисциплинарна наука, която е свързана на различни нива с други изу-
чавани науки в средното образование, като: математика, информатика, физика, химия, биология, геогра-
фия, историята и т.н. Един от ключовите подходи, използвани в обучението е създаването на система от 
учебни задачи, свързани със знанията на учениците по останалите учебни предмети [6]. Разглеждането 
на задачи за генериране на туристически маршрути, търсене на изход от лабиринт, движение на роботи в 
зеленчукова градина, генериране на поливен план в условията на интелигентно земеделие както и моде-
лирането на игри, свързани с различните изучавани предметни области са успешен начин за приложение 
на формалните алгоритми за търсене и решаването на проблеми. Това намалява абстрактността и пови-
шава интереса, активността и мотивацията на учениците в процеса на обучението. 

От училищата в края на всяка учебната година ни бе предоставена информация за успеваемостта на 
учениците от XI клас по темите от учебното съдържание за постигане на целта на обучението. На фигура 
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4а и фигура 4б са визуализирани диаграми показващи средния успех по теми от учебното съдържание, в 
11. клас, в двете училища съответно за учебните 2020/2021 и 2021/2022 години. 

Фигура 4а. Среден успех по теми от учебното съдържание за  XI клас през 2020/2021 учебна година

Средният успех на всички ученици в 11. клас през учебната 2020/2021 година е Мн. Добър 4.81. През 
учебната 2020/2021 година по-високи и устойчиви са резултатите в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град 
Асеновград. Вижда се, че във второто училище учениците започват курса с по-ниска мотивация, но в хо-
да на учебната година успеваемостта нараства и се стабилизира. 

Фигура 4б. Среден успех по теми от учебното съдържание за XI клас през 2021/2022 учебна година

През учебната 2021/2022 година средният успех на всички ученици в 11. клас е Мн. Добър 4.69. Ре-
зултатите в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Асеновград са малко по-високи, но неустойчиви. А в СУ 
„Проф. д-р Асен Златаров“, град Първомай резултатите са по-ниски, но запазват устойчивост. И тук отно-
во се вижда се, че във второто училище в хода на учебната година успеваемостта нараства и е стабилизи-
рана, което потвърждава, че подходът, който използваме за предоставяне на знанията и структурирането 
на учебното съдържание е правилен. 

През тази учебна година учениците които преминаха обучение по ИИ в 11. клас през 2020/2021 годи-
на продължиха обучението си в 12. клас по темите „Представяне на знанията чрез логика. Логическо про-
грамиране“. Средният успех на всички ученици е Много добър 4.50. Резултатите в СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, град Асеновград са малко по-високи.

Явно се вижда намаляване успеваемостта при изучаване на предикатна логика (Фиг. 5). От проведе-
ните анкети не може да се изведе точен анализ на причините. Най-вероятно причини за по-слабите ре-
зултати могат да бъдат следните:
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 y По-сложна структура на логиката – съждения, съдържащи променливи и необходимост от въвеж-
дане на интерпретации за определяне на тяхната верностна стойност;

 y Методите за извод са лифтирани – обобщени за правене на извод в бази знания, съдържащи съж-
дения с променливи (методите за извод от съждителната логика са обобщени за използване в пре-
дикатната);

 y Въвеждане на универсален и екзистенциален квантори (квантор за общност и квантор за същест-
вуване).

Фигура 5. Среден успех по теми от учебното съдържание за XII клас през 2021/2022 учебна година

От представените резултати от обучението по теми от учебното съдържание можем да направим за-
ключение, че учениците са усвоили учебния материал, разбрали са основните характеристики на пробле-
мите, придобили са умения за решаване на тези проблеми с методите на ИИ, с което се постига целта и 
очакваните резултати от обучението. През учебната година учениците в 11. клас са прилагали алгоритми-
те за търсене при решаване на различни практически задачи чрез изучаваните програмни езици в задъл-
жителната профилирана подготовка. А учениците от 12. клас се запознават и работят с езика за логическо 
програмиране Пролог (SWI-Prolog). 

Заключение
В заключение можем да кажем, че тази дисциплина може да се изучава под различна форма, в раз-

лични училища и с ученици от различни възрастови групи. Анализът показва, че успеваемостта на учени-
ците много зависи от изучаваната тема, както и подготовката и мотивацията на учителите. В тази връзка 
може да направим следните обобщения:

1. Необходим е преглед и актуализация на учебните помагала по определени теми.
2. Изключително важна е подготовката и мотивацията на учителите.
3. Необходимо е повишаване на атрактивността и креативността на учебния материал чрез подгот-

вяне на задачи, близки до ежедневието и интересите на конкретните ученици, както и задачи, 
свързани с теми от други учебни дисциплини, изучавани в средното училище (история, геогра-
фия, литература, биология, химия и т.н.).

4. Учебният материал може да се обогати със специфични форми на обучение в рамките на STEM  
центрове и включване на ученици в изработване на задачи/игри за ученици (игрово базирано 
обучение).

В статия [7], приета за настоящата конференция е представен проекта „Digital Bulgaria in Prolog“. През 
следващата учебна година училища изучаващи ИИ ще имат възможност да се включат в проекта, където 
да подготвят различни теми, включително образователни игри, със средствата на логическото програми-
ране, по-специално на езика Пролог. Това участие може да бъде организирано и в рамките на клубове по 
интереси към STEM  центрове на училищата.
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