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Резюме: В новата дигитална среда и 
в условията на необходимостта от кон-
курентни професионални специалисти във 
все по-голяма степен се изисква реализи-
ране на съвременен образователен модел, 
съответстващ на дигиталния период на 
развитие. Необходимостта от съчетава-
не на обучение и работа налага студен-
тите да бъдат оценявани във виртуална 
среда, която предполага разработване на 
системи за онлайн изпитване и оценяване, 
но и проверка на авторството, автенти-
фикация на изпитваните и подпомагане 
на изпитния процес с реални студентски 
резултати. Проектът (ТеSLA), финансиран 
от ЕС по програмата „Хоризонт 2020“, има 
подобна цел: разработване и приложение на 
система за онлайн изпитване и оценяване 
чрез идентификация на изпитваните с гру-
па от комбинирани параметри за автен-
тификация и проверка на авторството в 
избегнато времево ограничение.

Ключови думи: електронно обучение, 
икономическо образование, система ТеSLA.
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Увод

Е-оценката на студентите в икономи-
ческите курсове е специфична поради 

естеството на обучението, преподаването 
и изпитния процес по икономическо образо-
вание като цяло. Онлайн оценката трябва 
да подкрепя правилното удостоверяване от 
проверяващия на дистанционно отдалечения 
обучаван за гарантиране на надежден онлайн 
процес на изпит. 

Системата за изследване на електронно-
то удостоверяване и авторство на обучае-
мия с TeSLA предоставя разнообразни биоме-
трични инструменти за удостоверяване на 
студентите чрез иновативно подобрение на 
виртуалните среди за обучение на студенти 
и преподаватели с възможност за процес на 
електронно оценяване, базиран на доверие, с 
гарантирано качество, завършвайки онлайн 
триадата за обучение (Durcheva et al., 2019).

Статията представя компонентите, 
позволяващи анализ на резултатите от 
прилагането на комбинации, удостоверени 
от модела TeSLA. Инструментариумът за 
различни инженерни и фундаментални курсо-
ве и дейности не е засегнат, тъй като се 
разглежда в цитираните статии; специално 
се отделя внимание на тези, които са при-
ложими за оценяване по икономическите спе-

DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2020.4.08

Дигиталните технологии 
в дистанционното обучение и 
перспективите 
при идентифицирането и 
валидирането на знанията и 
уменията



Дигитални технологии

86 Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2020

Образование

циалности по време на пилотните програми 
на системата, проведени в Техническия уни-
верситет в София. Натрупаният опит може 
да бъде приложен за осигуряване на доверие 
от прилагане на подобна система в дистан-
ционните курсове. 

Предпоставки за електронна 
оценка

Привлекателността на електронната 
оценка е добре разпозната за удобството на 
преодоляване на ограниченията на времето 
и разстоянието в свят на глобални интели-
гентни комуникации и информационни техно-
логии. Параметрите на улеснение са изпра-
вени пред присъщите предизвикателства на 
сигурността и надеждното удостоверяване 
на студентите в непровокирани условия.

Изключително важно е преподавателите 
да знаят кой се оценява без действително 
взаимодействие лице в лице. Следовател-
но, идентифицирането на студентите по 
време на електронната оценка е основен 
проблем както за университетските пре-
подаватели, така и за административни-
те служители, които контролират достъпа 
до средата за управление на обучението 
(Durcheva, Rozeva, 2019).

Според Shyles (2002), сигурността и до-
верието остават един от основните про-
блеми за успеха на онлайн преподаването и 
обучението. Подобно схващане споделят и 
Alwi, N.H.M., Fan, I.S. (2010). Поддържането на 
репутацията на даден университет предпо-
лага да има институционална достоверност, 
контрол и качество, гарантирани с различни 
методи на проверка, изключващи съмнения за 
измама при провеждане на дистанционно от-
далечени изпити.

Нишата на системата TeSLA (TeSLA 
project official web site www.tesla-project.eu) е, 
че осигурява автентичността на обучае-
мия чрез набор от инструменти за биоме-
трично разпознаване: лицево разпознаване 
(Face recognition), гласово разпознаване (Voice 

recognition), динамика на натискане на клави-
ши (Keystroke Dynamics), скорост на писане 
(Time Stamping), FR лицева (Face recognition 
anti-spoofing) и VR звукова измама (Voice 
recognition anti-spoofing), проверка за плагиат-
ство (Plagiarism) и анализ на стила на писане 
(стилометрия) (Forensic Analysis) в среда за 
електронно обучение при строго спазване на 
европейските директиви за защита на лич-
ните данни.

В ТУ-София участници в проекта са пре-
подаватели от различни факултети със за-
дачата да проведат тестване според пери-
ода на включване в три проведени пилотни 
експеримента на проекта ТеSLA (Иванова, 
2018); подробности са посочени в официал-
ния му уебсайт. Поради тестовия период се 
извърши сравнение на класическото оценя-
ване на писмен изпит с възможностите за 
приложение и оценка чрез инструментите на 
разработвания проект ТеSLA. Спецификата 
на икономическите дисциплини изисква да 
се тества част от инструментите, пред-
видени за разработка в проекта: проверка 
за плагиатство (Plagiarism) и анализ на стил 
на писане (стилометрия) (Forensic Analysis) 
в среда за електронно обучение при стро-
го спазване на европейските директиви за 
защита на личните данни. Специалисти по 
други дисциплини тестват останалите ин-
струменти, предвидени за разработване в 
проекта и посочени по-горе. 

В анализа са обхванати дисциплини, кои-
то са базови и допълнителни за съответна-
та икономическа специалност. За специал-
ности „Стопанско управление“ и „Публична 
администрация“ основни базови дисциплини 
са микроикономика, икономика на публичния 
сектор и макроикономика. За инженерните 
специалности обучението по икономика е 
сведено до дисциплина, обхващаща бизнес 
или инженерна икономика с базови елементи 
от икономикса (микроикономика и макроико-
номика). Според спецификата на икономиче-
ските дисциплини са подготвени подходящи 
задачи и въпроси с възможни отговори и ре-
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шения първоначално за тестване на текущи 
оценявания (formative assessment). Смисълът е 
получаване на обратна връзка за типичните 
грешки при приложение на терминологията, 
казусите и идентификацията на необходима-
та теория, правилното цитиране на автори 
по възприетата Харвардска система за ци-
тиране, особено важно за курсовите рабо-
ти, задължителни по микроикономика в 1-ви 
курс, когато студентите нямат необходимия 
опит за подобни разработки. Обратната 
връзка насочва възможните типични грешки 
в посока на тяхното коригиране, както и за 
необходимата актуализация на оценката при 
подобряване на тяхната работа. Подготве-
ните от студентите текстове по изиску-
еми казуси и курсови работи на икономиче-
ските дисциплини позволяват да се извърши 
проверка на авторството и стила на писане 
чрез инструментариума на ТеSLA.

При тестовата проверка целта на по-
добни въпроси е, прилагайки теорията, да се 
развият умения за разсъждение на базата на 
определени зависимости от икономическата 
теория. Въпросите могат да бъдат зададени 
с 1 верен отговор или повече от 1, както и 
степени на вярност. Задаваните тестове 
могат да бъдат от обучаващ или изпитващ 
стил, като се прилагат различни по труд-
ност компоненти на теста, изискващи вла-
деене на понятийния апарат, приложение на 
изучаваната теория. Обучаващият стил до-
пуска използване на помощни материали или 
пояснения към всеки верен или грешен въпрос 
от теста, но при изпитен вариант те са 
заключени за употреба. Банката с въпроси 
непрекъснато се актуализира и самите па-
дащи се въпроси непрекъснато се разменят 
по място на задаване. 

При двете пилотни тествания всички 
участващи студенти изпълняват дейности 
по регистриране в системата ТеSLA за учас-
тие в е-оценяване на казуси и курсови рабо-
ти, въпроси и икономически задачи в тестови 
стил. Дейностите са разпределени по учебни 
седмици, като в 5 от тях са възложени и из-

пълнени 5 казуса, 1 курсова работа и тема-
тични тестове. Възможности за външни ре-
сурси студентите имаха при регистрация с 
автоматично генерирани пощи с разширения 
@tu-sofia.bg. Това позволява чрез ресурсите 
на електронната платформа на библиотека-
та на ТУ-София да се използват пълнотек-
стови бази данни: Science Direct, Springer Link, 
EBSCOHost, Taylor & Francis с авторитетни 
издания, притежаващи Impact Factor, предназ-
начени за научно-изследователска работа и 
покриващи фундаментални дисциплини като 
математика и физика, електро-инженерство, 
електроника, машиностроене, мениджмънт, 
право, икономика. Договореностите публика-
циите в посочените издания да се ползват 
безплатно за определени срокове позволяват 
в курсовите работи да се работи с авто-
ритетни автори с импакт фактор, както и 
да бъдат цитирани и анализирани в реална 
среда. Тестовият период на проверка позво-
лява да се сведе до минимум употребата на 
готови чужди студентски разработки през 
https://www.kaminata.net, http://www.razrabotki.
biz, https://www.pomagalo.com, http://ikonomika.
dokumentite.com и намалява злоупотребата 
с тях. Проектът ТеSLA дава възможност за 
използване на базови материали в е-формат 
при подготовката на казуси. Проверката с 
двата инструмента за стил и срещу плаги-
атство спомагат да се идентифицират ре-
алните резултати от написаното.

В редица икономически теми могат да 
се осъществяват графични изображения от 
функционален и линеен тип. Визуализацията 
чрез графически изображения позволява да 
се прояви аналитично мислене, развитие на 
умения по съпоставяне на теоретична ин-
формация и анализ. В обучителния вариант 
на тестовете се проверяват: понятийният 
апарат, теоретичните зависимости, тес-
товото и математическо решение. В по-
напреднал период на подготовка на студен-
тите се предлагат варианти с множество 
възможни отговори със степени на вярност, 
влагат се статистически зависимости, оце-
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няването се задава с процент на верен отго-
вор и се наказва с намаление за всеки грешен 
отговор.

Съгласно факултетните решения, оце-
няването при наличие на курсова работа се 
извършва по формулата: 30% КР + 20% (те-
стове, задачи, презентации, казуси, есета) + 
50% изпит. Поради все още тестовия период, 
оценяването чрез проекта е само допълни-
телно за съпоставка с класическата форма 
на оценяване. Реалното му използване се 
очаква да се реализира в недалечно бъдеще 
при внедряването на системата ТеSLA чрез 
финансиране на неговото закупуване за ус-
ловията на дистанционно обучение и преци-
зиране на юридическите и законодателните 
правила за нейното прилагане. Изводът от 
направените тествания на инструментари-
ума на ТеSLA е, че цялата комбинация от дей-
ности подобрява средния успех на повечето 
от обучаваните и участващи студенти.

Използването на виртуалната учебна 
среда (ВУС) Moodle дава възможност да се 
увеличи и надгради направеното в предиш-
ни проекти от типа на СОПКО. Система-
та ТеSLA се интегрира в системата за 
електронно обучение, реализирана в ТУС 
– Moodle, което позволява ускореното й 
тестване. В компютърни зали, разполага-
щи с камери и микрофони, при първоначална 
регистрация на студентите са тествани 
инструментите за гласово и лицево раз-
познаване, за отчитане на динамиката на 
писане, стила на писане и проверка срещу 
плагиатство – не едновременно, а според 
часа на съответния специалист, отгова-
рящ за даден инструмент от системата 
ТеSLA. За изграждането на профил на сту-
дента е необходимо на всички участници да 
е разяснено опазването на техните данни с 
криптиране и защити, пояснения с подробни 
информационни писма с превод на български 
език, изискващи тяхното съгласие. 

При малък хорариум за покриването на 
огромния материал е необходимо използва-
не на нови съвременни методи за допълване 

на обучението, различни от задължително-
то учебно време. Потребностите в реалния 
свят на обучаемия студент при условия на 
ниски доходи налагат съчетаване на учене и 
работа за неговата издръжка, която трудно 
се покрива от малките стипендии и доходи 
на родителите. Колкото и университетите 
да изискват присъствие и редовно участие 
в часовете за лекции и упражнения, обектив-
ната реалност, която не може да бъде отре-
чена от всеки преподавател от различните 
университети в страната, е, че невинаги 
се осигурява необходимото студентско при-
съствие. Формирането на бюджета на уни-
верситетите чрез броя на всеки обучаван 
студент негласно създава условия за компро-
миси и от страна на преподавателския със-
тав в името на запазването на определен 
количествен състав студенти, но за сметка 
на снижаване на качеството на обучаемите, 
породено от нередовно присъствие. Следо-
вателно, назряла е необходимостта от ре-
ализиране на подобни проекти, чрез които 
да се осигури обучение във всяко едно време, 
както и оценяване на обучаемите онлайн или 
в комбинирана учебна среда, избягвайки вре-
мевите ограничения на изпита. Всичко това 
предполага идентификация с висока степен 
на достоверност на авторство и личност-
та на изпитвания. Предизвикателствата 
пред перспективите при идентификация на 
обучаемите и валидиране на техните знания 
и умения нарастват чрез използването на 
дигиталните технологии в дистанционното 
обучение.

При намаляването на броя обучавани 
студенти за всички форми на обучение 
(мъже, жени) при професионален бакалавър, 
бакалавър и магистър за периода на учеб-
ната 2013/14 година от 277 239 души на 
222 997 души до учебната 2018/19 година 
общо с 54 242 студенти (фигура 1) е на-
лице трайна тенденция средно с по 13 560 
човека годишно, ако се отчете средно за 
4-годишен период. Това е допълнителен ар-
гумент за подобен проект.
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