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Съвременната педагогическа практика все по -убедително потвърждава необходимостта от пр илагането на технологичен подход в образованието [2, 3, 4, 5, 7, 13, 18]. Най-общо учебната технология
се разглежда като сложен комплекс, включващ в себе си не само такива важни компоненти на учебн ата ситуация като обучаеми и преподаватели, информационно съдържание, материално -техническа
база (ресурси), учебна документация и др., но и вза имодействията, връзките и отношенията между тях
осъществявани на основата на разноо бразни педагогически, методически, психофизиологически и
други фактори и изисквания. В такъв смисъл представя нето на цялостния процес на обучение като
технологичен, макар и теоретически възможно, е твърде сложно и практически трудно приложимо.
В практиката обикновено се среща формализирано от технологична гледна точка описание на
провежданото по конкретен учебен предмет (раздел,тема) обучен ие под формата на техноло гични
карти, схеми, указания, инструкции [2, 3, 4, 9]. Общ недостатък на тези и др уги подобни технологични
описания е строгата формализация и детерминираност, трудоемкостта и силното влияние на субе ктивния фактор при тяхното съста вяне и прилагане. Технологичният модел на процеса на обучение се
създава твърде самоцелно, независимо от м оделите на обучаемия, преподавателя и средата и някои
други променливи (които модели нерядко изобщо отсъствуват като теория и се въвеждат чисто инту итивно), докато определящи за коректното прилагане на технологичния подход са изискванията за
комплексност и системност.
Задача на настоящата работа е да се изложат теоретичните основи на един реализируем техн ологичен модел на процеса на обучение и свързани те с неговото прилагане модели на обучаемия, преподавателя, учебната среда, като се потърсят практически приложими формал ни описания, допускащи актуализиране и развитие.
Модели на обучението
В исторически план през последните 200 -250 години са известни няколко сравнително обос обени теоретични концепции за структурата на обучението, различаващи се по водещите идеи: асоци онистки структури (Я.Коменски, Й.Хербарт, Т.Цилер, В.Райн, О. Месмер, А.Месер и др.); кондици онални структури (И.Павлов, Е.Торндайк, К. Хъл, Б.Скинър и др.); гещалт -структури; дейностни структури (В.Лай, Е.Клапаред, О.Шайбнер, П.Галперин и др.); кр еативни структури (Е.Кьолер, П.Петерсен
и др.).
Всяко от посочените направления има своя теоретична база, аргументация и социален смисъл.
Всяко от тях има и своите практически реализации, при това един въпрос за сравнител ната им ефективност е некоректен от формално -теоретична гледна точка. Винаги могат да се посочат отделни а ктове на обучение, в които се реализира успешно една от посочените стр уктури. В случая е важно да се
изтъкне именно това, че всяка от структурите на обучение е в опр еделен смисъл универсална или
стандартна. Общото и свързващото е наличието на взаимодействащи си учител и ученик в определено
педагогически организирано простран ство и време. Оттам и акцентът при един общ технологичен
модел на обучението трябва да е върху инвариан тните структурни компоненти.
Изложените подходи към структурата на обучението реализират специфични модели на проц еса. Някои от тях представляват вече с амо исторически факт.Затова не е без значение една демонстр ация на по-съвременни постановки. В тях се пречупват както съществуващите о тдавна дидактически
идеи, така и съвременния интердисциплинарен стил. По този начин може да се навлезе в смисловото
поле на съвременната дидактическа теория и пра ктика.
1. Модел на учебно-целенасочено ориентирана дидактика - Ш.Мюлер [30]. Включва и нтерпретация на педагогическите цели (отбор, натрупване, подреждане) и организация на обучението.
Авторът нарича теорията си "дидакти ка на учебните програми".





2. Модел на интелектуалните умения в хода на обучението, основан на анализ на хода на
усвояването им - Дж.Верган [19].
3. Структурен модел на променливите, влияещи върху резултатите от обучени ето Дж.Сентра и А.Потър [21]. Моделът вклю чва: външни училищни условия, вътрешни уч илищни условия, характеристика на учителя, поведение на учителя, резултат от обучението на учащите се.
4. Експериментално-кондиционерски модел (К.Хъл) - необихевиористки модел, включващ
стимул, дразнител, начин на реа гиране, степен на мотивация. Хъл различава въ трешни детерминанти
(потребности и мотивация) и външни детерминанти (поощрение и нак азание).
5. Модел на Х.Франк на процеса на обучението - представен като 6-мерно пространство,
включващо: учебното съдържание, ком уникацията, психоструктурата на учащите се, социоструктур ата на учебната среда, целите на обучението, алгоритъм (стратегия) на обуч ението [14].
6. Кибернетично-информационен модел (Ф.фон Кубе), който включва: учебна цел, учебна
стратегия, кибернетични методи , регулация. Педагогиката се схваща като наука за процеса на регул иране при дадени предпоставка (учебни цели), стратегия (дидактика), мет оди (методика), средства
(средства на обучение) [23, 24].
7. Когнитивен модел на Е.Толмън, базиращ се на теорията на очакв ането. Нарича се
още"теория знак-гещалт". Основното е въвеждането на промеждутъчни променливи – потребностна
система, ценностни мотиви, бихевиорално поле(ситуация, включваща и пед агогическо ръководство).
8. Модел на ученето на Гъликсън , включващ комулативен брой грешки като функция на
числото учебни стъпки. Единственият външен (средови) фактор е ефикасността на подкреплението и
наказанието от учителя.
9. Стохастични модели - линеен (Р.Буш, Ф.Мостелер, Р.Смалвууд и др.) и нелинеен (Люс бета модел). Учебните оп ератори са представени като линейна или нелинейна трансформация на в ероятността за реакция. Тези модели обикновено включват ученик (характеризиращи параметри), пр едистория, ефективност на обучението до момента, преподадена част от уч. материал [Виж 10 и др .].
Подобни са динамичните математически модели на об учението на Р.Деър, Р.Аткинсън, А.Рос, Дж.
Лиман, Х. Мун.
10. Модел на Г Паск. Обучаемият се разглежда като йерархична структура на две множества множество на действията (целите) и множество на състояният а. Моделът на обучение е представен
като управление на второто множество в съответствие с първото с цел стабилизация на процеса. М оделът на обучението се основава на теорията на игрите - платежна матрица, при която всеки играч
(учител и ученик) се стреми да намери оптималната стратегия на игра, даваща най -голямо математическо очакване за всеки отделен играч и за двамата общо. Играта е "справедлива" - идеята е, че двамата играчи не се познават предварително и достигат до обединена стратегия в хода на играт а. Това става под доминацията на учителя, като той води ученика към оптимална обща стратегия [11].
11. Модели на Л.Столяров, Д.Дейвис, К.Фаузер. Подходът е сходен с този на Г.Паск, но
процесът на обучение се дели на две фази, равни по значение: доучебна (опре деляне на нивото на подготовка и способности на ученика на "входа") и учебна [10,12].
12. Кибернетични модели - П.Ходж, К.Харисън, Р.Магуун, Г.Белдуин, Р.Кауфман,
Р.Стейкнас, Г.Борич, Р.Джемелка и др. Включват обикновено вход, изход, процес, обратна връзка
[1,17,20,27].
13. Етапни модели - определят няколко етапа, през които трябва да се мине, з а достигане на
крайния резултат. Един такъв модел на Х. Лител и Дж. Бейли включва: определяне на целите и зад ачите на училището, целите на преподаване на всеки учебен пре дмет, план на учебния процес, опред еляне на компетенциите (умения и навици) по всеки предмет, съставяне на поя снителна записка към
учебната програма за учителя, определяне на целите на обучението, оценка на ефективността на уче бната програма, доработка на учебната програма [29].
14. Трикомпонентен модел на обучението във ВУЗ на М.Ж. Арстанов, П.И. Пидк асисти,
Ж.С.Хайдаров [12], включващ модел на учебния процес, модел на преподаването и модел на ученето.
Характерно за него е, че той отчита най -пълно бинарността на обучението.
Очевиден е стремежът на почти всички изследователи за пределна формализаця на моделите,
при това съставящите модела променливи варират силно и по брой, и по сло жност.
По наше виждане най-много рационални идеи има в моделите на Дж.Сентра и А . Потър [21],
Х.Франк [14], Л.Столяров [10,12], Х.Лител и Дж.Бейли [29], П.Ходж, Г.Паск и др.
Стратегии на обучение
В дидактиката се разглеждат няколко обособени, макар и условно, стратегии на обуч ение [1]:
1. Педантично-императивна стратегия (заучаване).





2. Индивидуално усвояване, контролирано от учителя.
3. Самостоятелно усвояване чрез проекти и по пътя на откриване
4. Подражание.
Тези стратегии са твърде добре изучени, за да има нужда от подробното им разглеждане, още
повече, че е съмнително дали те съществуват в чист вид, а което е по-вярно само партикуларно.
Напоследък доста се дискутират качествата на така наречената консултационно-управлявана
стратегия - едно развитие на алгоритмизираното обучение, управлявано от компютър. Наред с н есъмнените й достойнства, тя крие в себе си една възможност за безотговорност на субекта за учебн ата му дейност. Затова е необходимо винаги да се съчетае с гарантиран сам оконтрол на основата на
текуща информация за резултатите [Виж по -подробно 35].
Изборът на стратегия за обучение , особено когато тя се разглежда като стояща в основата на
един технологичен модел не може да не се съобрази с още едно обстоятелство - типа модел (педагогически или андрагогически) на обучението. Следвайки идеите на М.Ноуз [28] трябва да посочим, че
това са различни модели и те могат да се прилагат в различни ситуации и при различно учебно съдъ ржание и възраст на обучаемите. Затова имаме основание да говорим за още две стратегии на обуч ение, условно наречени "педагогическа" и "андрагогическа".
Педагогическата стратегия е основана на водещата роля на учителя. Ученикът напълно зав иси от него, доколкото учителят определя какво, кога и как да се учи. Определящ е опитът на учителя
(автора на учебни програми и пособия). Оттам и основните методи на обучение са п асивни за ученика
- методи, свързани с предаване и преработка на информация. Готовността на ученика за учене се о пределя главно от външни причини (социален натиск). Това положение създава условия за единен
стандарт на обучението, тенденция към единна техноло гия и ориентация към предметна система на
обучение, тъй като основно знанията и уменията ще се изпол зват след време от ученика.
Андрагогическата стратегия е основана на водещата роля на ученика, като учителят поощрява и поддържа самоуправлението му. Учени кът е самостоятелен и само временно зави сим. Определящо значение има опитът на ученика заедно с опита на останалите учен ици и учителя. Методите на
обучение са основани на личния опит. Готовността за учене се определя главно от вътрешни потре бности. Такава постановка води до избирателност, индивидуализация и прагм атичност на обучението.
Като цяло ориентацията е към интегрално обучение, тъй като знанията и уменията трябват още сега, в
момента. При това постройката на обучението най -често е спираловидно-интегрална [28].
Изложените няколко възможни стратегии на обучение отново поставят въпроса за и нвариантността. Един дидактически добър технологичен модел на обучението трябва да е и нвариантен - т.е. да
може да се съчетава с различни стратегии(да ги включва).Т ова е възможно само при достатъчно вис око ниво на абстрактност и формализация на описанието на основните две променливи - учител и ученик и на изменението на техните параме три.
Елементи на дидактическите технологии
Проблемът за същността и интерпретациит е на понятието дидактическа технология стои повече
от 30 години на дневен ред в педагогиката. И до сега той едва ли може да се счита за окончателно р ешен.
В теоретичен план нещата като че ли са по -ясни [Виж обзорите в сп. "Нар. просвета", кн.5, 1987
год. и в 17], но при практическата реализация много често се получават неубедителни резултати, както вече отбелязахме. Затова в случая е по -важно операционалното определение на понятието техн ология на обучението, класическо в американската педагогика - "систематичен способ за програмир ане, реализация и оценка на учебния процес на основата на изследването на образователния процес с
цел повишаване на ефективността на обучен ието" [17]. У нас най-близко до това определение е
Д.Цветков. В общотеоретичен план прино с у нас в разработката на проблематиката имат М.Андреев,
Ж.Савова и др.
Изходните положения за технологично конструиране на акта на обучение могат да бъдат обо бщени в няколко пункта:
1. Социална детерминираност.
2. Единство на развитие, обучение, възпитание и пр офесионално формиране (послед ното когато е необходимо).
3. Приемственост на знание и научно развитие.
4. Единство (взаимосвързаност и взаимозависимост) на преподаване и учене и на техноло гиите им.
5. Единство на диалогово общуване (взаимодействие на субекти) и са мостоятелност.
6. Съзнателност на субектите.





7. Проблемност на обучението.
8. Дидактическа целесъобразност на учебното съдържание, методи, форми и сред ства.
9. Достъпност за субектите на ученето.
10. Системност и последователност на обучението.
11. Оптималност на обучението.
12. Интегралност (синкретичност) на педагогически конструираната ситуация.
13. Научност при изразяване на нормативно -оценъчното отношение към педагогиче ската
действителност.
14. Генетико-функционален подход.
15. Програмиране и алгоритмизация на дейностите.
16. Рационална организация на материалната и социална среда на обучението.
17. Контрол и оценка на хода и на резултатите от процеса.
18. Условност на "технологичната дисциплина".
19. Конкретност на педагогическата технология.
Една равносметка на вече изложените подходи към моделирането на учебния процес показва,че
те най-често включват няколко елемента - действащи лица, параметри и фактори в различно съотн ошение. Те са в основата на всяка разработвана технология на об учение.
А. Ученик - индивидуални особености: темп на учене, роля на пр едзнанието, аналитични сп особности, мотивация на ученето [22]; матемагерно (породено от научаването под ръковод ството на
учителя) поведение; концентрация, селективно внимание, дистракция (отвличане), ниво на възбужд ане, субективна трудност на задачата, ин терес към предмета на внимание [16]; резултатите от ученето
като функция на времето [25]; вътрешен самоконтрол [36]; емоционален фон на ученето [36]; дисци плинираност, свобода.
Б. Учител - умение за атрибуция (образуване на заключение за причините на повед ението, неуспехите и т.н. на ученика, следствие от сведенията за него) [36]. Ръководна де йност по отношение на
ученето и другите ученически действия ; външен контрол над ученика ; творческа дейност; характеристика на преподавателската дейност: описание, изл ожение, умение, проблем [31]. Авторитет и власт на
учителя.
В. Средови детерминанти - влияние на групата на учащите се, обвързаност на учениците, о бвързаност с други социални фактори - семейство, приятели... Материални ресурси, реклама.
Г. Дидактически средства и материали - качество, отношение към тях, отношение на дида ктическите информационни средства към общуването и учебното съдържание [34].
Д. Създаване на разгърната система за ръководство на учебния процес. Тя включва няколко етапа:
а). изучаване на особеностите на обекта (ученика) и средата;
б). определяне на стратегията на обучение, в която се отразяват съдържанието на обучението,
целите и задачите на системата "учител -ученик";
в). планиране на обучението.
Разглеждат се няколко разновидности (нива) на планиране на обучението [32,33]:
 перспективно планиране за по -дълго време;
 планиране на отделната учебна единица (урок, занятие);
 планиране на взаимодействието на процесите на учене и преподаване.
Смисълът на планирането и в трите случая,но по разл ичен начин, се изразява в балан сиране на
задачите, свързани с взаимодействието в обучението. Прилагането на технол огичния подход винаги
води до създаването на алгоритми за обучение - цялостна система от свързани елементарни алг оритми на учене и преподаван е, която еднозначно определя възможните стру ктури на учебния процес.
г). определяне на стратегия за регулиране и ръководство на учебния процес: твърда - отчитаща
постоянството на процеса и на състоянието на обекта и коригираща отклоненията; гъвкава - приспособяваща се към изменящите се условия [Вж . по-подробно 3].
Отчитайки динамичната страна на обучението, трябва да отбележим, че за някои негови моме нти е по-подходяща първата, а за други втората стратегия. Сполучлив опит за съпо ставка на тези две
стратегии прави Д.Н.Меницки. Твърдата (програмна) стратегия е предна значена за детерминирана
система,базира се на априорна информация,има дедуктивна логика, управлява се чрез входа, регул ацията става по подбудите, звената са твърди, конт урът е открит, връзките - преки, а корекцията - изпреварваща. Гъвкавата (адаптив на) стратегия е предназначена за стохасти ческа система, базира се на
апостериорна информация, има и ндуктивна логика, управлява се чрез изхода, регулацията става по
отклоненията, звената са гъвкави, контурът - закрит, връзките - права и обратна, корекцията после дваща [8]. Един по-сериозен обзор на адаптивните стратегии дават Л.Столяров и Г.Паск [Виж 11 и
12].





Технологично описание на процеса на обучение
Както бе отбелязано вече представянето на цялостния образователен процес като технолог ичен е нецелесъобразно. Друго е положението, когато се разглежда процесът на обучение и то не
изобщо, а конкретно за даден учебен предмет, по дадена тема, за опред елено време и т.н. Тогава с
пълно основание може да се говори за технологично описание на процеса на обучение (ПО) и като
всеки друг технологичен процес да бъде описан с помощта на функцион ален технологичен модел от
вида [5]:
P = < U, S, R >,
(1)
където U е множеството на ресурсите, с които се осигуряват ПО;
S - множеството на действията (операции, оператори) изпълнявани от /върху елементите на
множеството U;
R - множество на отношенията между елементите на множествата U и S, регламентиращи или
с помощта на които се определя хода на P.
Спецификата на процеса на обучение като технологичен процес може да се разкрие чрез дидактическа интерпретация на съдържанието на отделните множества както следва:
U = {Ua, Up, Um}
(2)
Множеството Ua, което представлява множество на активните ресурси (обектите на обра ботка), съдържа учебните елементи, изразяващи съдържанието на предмета (учебната инфо рмация).
Към множеството Up, включващо в себе си пасивните ресурси ,могат да се причислят с ледните елементи: нормативни (целеви) условия, средства за обучение, дидактически матери али, конкретизиращи учебното съдържание, организационни форми, ергономически и технически условия.
В подмножеството Um, съдържащо елементите на човешкия фактор, осве н обучаеми и преподаватели се включват и изискванията за необходимата начална подготовка на обучаемите и за квал ификацията на преподавателите.
S = {SUa, SUp, SUm},
(3)
където SUa е множеството на методите на обуче ние, дидактическите процедури и опер ации,чрез които
се преобразува учебната информация;
SUp - множество на операциите, изпълнявани върху средствата за обучение при и зползването
или управлението им.
SUm - множество на операциите на управление (ръководен е) на ПО
Ще отбележим, че в определен момент някои от тези множества могат да бъдат празни,
т.е.операциите се извършват от /върху само някои от описаните по -горе ресурси.
R = {Rn, Rt, Rd},
(4)
където Rn е отношение на наредба - множество на индексите, номеририращи елементите на U и S и
определящи последователността на включването им в ПО ;
Rt - временни съотношения - множество на временните интервали, лимитиращи и зпълнението
на всяка операция;
Rd - отношения, осигуряващи вземането на решения вследствие на анализ и оценка на резу лтата от дадена отделна операция или цялостния ход на ПО. Записът :
Rd < S x U x SUm (Rd) означава, че този тип отношения водят до управленчески опер ации.
Съвкупността от конкретни елементи на множествата U, S, R осигуряваща реализирането на
даден етап (фаза) от ПО ще наречем дидактическа технологична ситуация (ДТС), съставящите на
която определят за този етап стартова технологична инструкция (ТИ):
TI = { U i, Si, Ri },
(5)
където i е поредният номер на ТИ, i  Rn; Ui, Si, Ri - подмножества, съдържащи конкретните елементи
на съответните множества, участващи в i-тата ДТС.
Тогава процесът на обучение по който и да е предмет може да се определи като подредена
последователност от дидактически технологични ситуации, оттам и технологични и нструкции, чрез
която от дадено изходно състояние се преследва краен резултат,съобразно дефинирания целеви кр итерий. Очевидно тази процедура е тясно свързана с пл анирането на процеса и най -пряко със структурирането на учебния материал. Тук няма да се разглежда техниката на нейното изпълнение, но се
предлага модел на ТИ във вид на показания на фиг.1 обобщен формат:
i
Ru

Uai
SUai

Upi
SUpi

Umi
SUmi

SUmi(Rd)

Фиг.1. Обобщен формат на ТИ





Посредством така изградения технологичен модел на процеса на обучение се описва:
- статиката на процеса като за всяка фаза от ПО се описват всички типове ресурси, чрез които
тя се реализира, както и д ействията (операциите), извършвани от /върху тези ресурси;
- динамиката на процеса - пряко чрез множествата Rn и Rt (съответно полетата i и Ru във формата на ТИ) и косвено чрез множеството Rd (полето SUmi(Rd)).
В зависимост от начина на формиране на множе ството Rn могат да се разграничат следните
три случая на описване динамиката на процеса на обучение:
1. Елементите на множеството Rn са предварително зададени и не се променят, т.е последователността на ТИ е предварително фиксирана. Ходът на ПО се опреде ля само от временните съо тношения Rt Пример за съответна технология на обучение е обучението по твърда стратегия, също и
линейното програмирано обучение.
2. Следващият елемент на множеството Rn се определя в зависимост от изпълнението на д идактическите операции S в текущата ТИ. При това тези операции са предварително зададени. Този
случай формално може да се опише така: Rn ≤ S x U x S (Rn), където S (Rn) е множеството на операциите
за установяване (промяна) на следващия елемент на множеството Rn. Като пример за такава технология на обучение може да се посочи програмираното обучение на база адаптивна стратегия.
3. Следващият елемент на множеството Rn се определя в зависимост от изпълнението на оп ерации на управление, предпоставени от отношенията Rd в текущата ТИ. Формалното описание е от
вида:
Rn ≤ S x U x S Um (Rn)
където с SUm (Rn) е означено множеството на операциите за избор на следващия елемент на множеств ото Rn в резултат на вземане на решение [Виж по-подробно 5].
Модели на обучаемия, препода вателя и условията на обучение
Всяка технология на обучение се създава или избира не изобщо, а за конкретен обучаем (група обучаеми), преподавател и условия на обучение (среда). Представата за тях се формира на база
съвкупност от характеристики, т.е. от параметри, характеризиращи обучаемите, преподавателя и у словията [5]. Това дава основание техните формални описания да се базират на факторен модел от в ида:
X = { x1, x2, …..xn }
(6)
Където: xi, i = 1, …, n са съответните характеристики (параметри, фактори).
Характеристиките могат да бъдат както количествени (например: педагогически стаж в год ини, среден успех, брой обучаеми и др.), така и качествени (номинални и рангови), например: образ ование на преподавателя с категории: средно, полувисше и висше ; речева изява изява на обучаемите с
категории: незадоволителна, задоволителна и добра и др.). Част от характеристиките са базисни, т.е.
те са валидни, независимо от предметната област, степе нта и профила на обучение, докато друга част
подлежи на актуализиране при всяко ново пр иложение на моделите.
За определяне на характеристиките и техните стойности (категории) е подходящо да се и зползват експертни методи и процедури [6]. Те позволяват да се отрази опитът, интуиц ията и знанията
на специалистите (дидактици, методисти, преподаватели) и независимо от субективния характер на
изходната информация да се получат приложими в практиката р езултати. По-долу са дадени базисни
характеристики със съответни стойности (категории), определени експертно за хуманитарна предме тна област в педагогически ВУЗ.
Характеристики на обучаемия
Предзнание/x1
Задоволително/x1,1
незадоволително/x1,2
Начална мотивация/x2
Благоприятна/x2,1
неутрална/x2,2
незадоволителна/x2,3
Целеполагане/x3
осъзнато, диференцирано/x3,1
осъзнато,недифер./x3,2
неосъзнато/x3,3
Възможности за усвояване /x4
Високи/x4,1
средни/x4,2
ниски/x4,3
Развитие на общите умствени способности /x5
Високо/x5,1
средно/x5,2
ниско/x5,3
Развитие на вербалните способности /x6
Високо/x6,1
средно/x6,2
ниско/x6,3





Развитие на перцептивните способности /x7
Високо/x7,1
средно/x7,2
ниско/x7,3
Развитие на математическите способности /x8
Високо/x8,1
средно/x8,2
ниско/x8,3
Активност на вниманието /x9
Висока/x9,1
средна/x9,2
ниска/x9,3
Динамичност на вниманието /x10
Висока/x10,1
средна/x10,2
ниска/x10,3
Сила (концентрация) на вниманието /x11
Висока/x11,1
средна/x11,2
ниска/x11,3
Устойчивост на вниманието /x12
висока/x11,1
средна/x12,2
ниска/x12,3
Обем на паметта/x13
голям/x13,1
среден/x13,2
малък/x13,3
Точност на паметта/x14
висока/x14,1
средна/x14,2
ниска/x14,3
Бързина на запомняне/x15
висока/x15,1
средна/x15,2
ниска/x15,3
Продължителност на съхранение в паметта/x16
висока/x16,1
средна/x16,2
ниска/x16,3
Готовност на паметта/x17
висока/x17,1
средна/x17,2
ниска/x17,3
Хомогенност на групата /x18
висока/x18,1
средна/x18,2
ниска/x18,3
Ефективност на обучението до момента /x19
1/x19,1
2.5/x19,2
4/x19,3
5.5/x19,4
7/x19,5
Характеристики на преподавателя
Научна степен/x20
доктор/x20,1
кандидат/x20,2
без степен/x20,3
Квалификация (звание)/x21
професор/x21,1
доцент/x21,2
асистент,учител/x21,3
Комуникативност/x22
висока/x22,2
средна/x22,2
ниска/x22,3
Умение да ориентира обучаемите /x23
оптимално/x23,1
задоволително/x23,2
незадоволително/x23,3
Умение да стимулира обучаемите /x24
оптимално/x24,1
задоволително/x24,2
незадоволително/x24,3
Умение да ръководи дейността на обучаемите /x25
оптимално/x25,1
задоволително/x25,2
незадоволително/x25,3
Умение да диагностицира учебните постижения /x26
оптимално/x26,1
задоволително/x26,2
незадоволително/x26,3
Ефективност на обучението до момента /x27
1/x27,1
2.5/x27,2
4/x27,3
5.5/x27,4
7/x27,5
Характеристики на учебното съдържание
Обем на учебния материал в учебната единица /x28
голям/x28,1
среден/x28,2
малък/x28,3
Структурираност на учебната единица /x29
оптимална/x29,1
задоволителна/x29,2
неструктурирана УЕ /x29,3
Алгоритмизация/x30
оптимална/x30,1
задоволителна/x30,2
неалгоритмизирана УЕ /x30,3
Характеристики на средствата на обучение
Ергономична пригодност/x31
оптимална/x31,1
задоволителна/x31,2
незадоволителна/x31,3
Техническа сигурност/x32
оптимална/x32,1
задоволителна/x32,2
незадоволителна/x32,3





Характиристики на социоструктурата на обуче нието
Средови детерминанти/x33
стимулиращи/x33,1
неутрални/x33,2
пречещи/x33,3
Практическа реализуемост на моделите
Технологичният модел на ПО дава представа как при наличието на дадени ресурси с предв арително определени операции върху тях се постига определен краен резултат. В т акъв смисъл, той
представлява описание на вече създадена технология на обучение,така че чрез него може да се деф инира конкретен процес на обучение, който трябва да бъде реализиран. Също така техноло гичният модел може да послужи като изходна база за създаването на нова технол огия на обучение.
В тези два аспекта предложените модели са използвани за решаване на ключов про блем на
съвременната педагогическа практика - избор на технология на обучение, н ай-подходяща за даден
контингент обучаеми, преподавател и условия на обучение. На тяхна база е създадена компютърна
система за подпомагане избора на технология на обучение АСИСТЕНТ [26]. Проведеното експер иментално изследване потвърждава както възможността за компютърна реализация на моделите, така и
тяхната практическа приложимост.
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