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Abstract  This papers makes a review of the possibility of implementing the paperless 

classroom training at the Technical University of Sofia. The main system modules and 

their capabilities, as well as examples of their application to two specific disciplines are 

described below. 

The paperless system for training includes a web based e-learning platform, databases 

and procedures for their application in the organization of the process. 
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1. Въведение. В световен мащаб стои проблемът за опазване на околната среда и 

като част от него е намаляване използването на хартия. Като отговор на това 

предизвикателство е разработването на различни варианти за използване на 

съвременните информационни технологии за намаляване количеството на 

хартиените документи в администрацията [1] и въвеждането на електрони 

правителства [2]. Една от областите в които също се използва значително 

количество хартия е образованието – това са не само задължителните елементи на 

процеса във вид на учебници регламентирани на правителствено равнища [3], но и 

съпътстващите документи от провеждане на самия процес. Един от основните 

консуматори на хартия това е аудиторния процесс на обучение. Като алтернатива 

може да се разглеждат различните форми на дистанционно [4], мобилно [5] 

обучение.  Въпреки това все още значителна част от процесите в образованието 

ще се провеждат аудиторно. Това поставя и въпросът за максималното намаляване 

на използваната хартия в процесса на това аудиторно обучение. В настоящия 

доклад е разгледан един такъв подход, позволяващ практически да се премахне 

използването на хартия.    
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2. Без хартия в залата  Учебният процес е един от значителните консуматори на 

хартиен ресурс. Кои са основните консуматори или къде отива хартията? Тук 

имаме три основни направления.  

Учебниците, учебната литература и другите информационни източници за 

образователния процес са били неизменен атрибут на образованието. През 

последните десетилетия нещата в тази област се промениха и се променят все по-

бързо. Каква е ситуацията и кое води до промяната? Това е резултат от 

навлизането на съвременните информационни технологии и особено на 

мултимедийните средства. В този смисъл все повече университети използват 

„електронни библиотеки” [6] за предоставяне на информационен ресурс. Този 

подход се прилага и непосредствено при създаването на специализираните по 

дадена дисциплина ресурси. Един такъв вариант, ориентиран непосредствено към 

аудиторния процес на обучение, е платформата е-мениджмънт. В нея са 

предвидени редица информационни ресурси с електронно базиране заместващи 

традиционните учебни помагала на хартиен носител. На фиг. 1 е показан вход към 

локална и служебна литература по дисциплината АИТМЕ, където се съхраняват 

файлове на учебните помагала. 

 

Фиг. 1 Информационни източници в локалната литература, достъпна за регистрирани 

потребители. 

 

Тези източници могат да бъдат класически текстови документи или 

специализирани файлове съдържащи мултимедийни файлове или програми. В 

същата платформа е предвидена и възможност за предоставяне на информация в 

електронен вид непосредствено за дадено занятие, като това също могат да бъдат 

различни видове файлове. Например за  лекция 11 по дисциплината КТЕА в 

съответната директория са качени текстови документ с плана на лекцията и 

презентация по темата – фиг. 2.  



 

Фиг. 2 Специализирани информационни източници към конкретна лекция 

 

Вторият „консуматор” на хартия в процеса на обучение е свързан с текущата 

работа на обучаемите (студентите). Това са различните видове тетрадки за записи 

и упражнения, бланките за протоколите от лабораторните работи, курсовите 

проекти и други. Тук отново се наблюдават промени с  развитието в 

информационните технологии. Включително и в техническия университет все 

повече преподаватели приемат курсовите работи на електронен носител, най-често 

записани на оптичен диск, а дипломните работи практически винаги са 

съпроводени с такъв запис. Не са малко и случаите когато студенти записват 

изнесените лекции на електронен носител вместо да водят записки на хартия. В 

интернет пространството съществуват достатъчно записи на лекции включително 

и мултимедийно. Това е едно добро начало за премахване на старата „хартиена” 

практика.  

В платформата е-мениджмънт нещата са развити практически до край. Студентите 

след провеждане на лабораторното упражнение изготвят електронен протокол 

който се намира в самата платформа (сървъра). Бланките се генерират 

индивидуално за всеки студент със съответните въпроси и се попълват 

електронно. Същите могат да съдържат практически всякакви отговори – текст, 

таблици, изображения. Въпросите за самоподготовка също се задават и развиват 

чрез използване на електронните  средства и се записват в съответна директория. 

На фиг. 3 е показан фрагмент от такъв електронен протокол по дисциплината 

ТПМ за 4 курс, съдържащ освен преките данни, така и данни за дата на  

получаване и време за предаване. 



 
Фиг. 3 Електронен протокол от провеждане на лабораторно упражнение. 

 

Горните няколко пример показват за възможността да бъде минимизирано 

приложението на хартията като носител на информация за учебния процес при 

аудиторно обучение. 

  

3. Управление без хартия. Третият консуматор на хартия в процеса на обучение е 

неговото управление. Процесът на управление е свързан с редица елементи като 

събиране на информация за протичането на учебния процес, обработка на същата, 

предоставяне на такава и други. Типични дейности за аудиторния учебен процес 

са воденето на картони за присъствие на лабораторни занятия, обявяването на 

разписи на занятия, провеждане на изпити, изготвяне-попълване на изпитни 

протоколи и други.  

И тук практически цялата дейност свързана с употребата на хартия при 

управление на учебния процес може да бъде премахната с използване на 

съвременните електронни средства. В платформата е-мениджмънт при 

управлението на занятията практически не се използват хартиени документи. 

Например вместо картони за присъствие се използва самопроверка на студентите 

чрез използване на уникални кодове за всяко едно занятие и водене на електронен 

картон – фиг.4. 



 

Фиг. 4 Електронен картон за присъствие на лабораторни занятия 

 

Друг един процес който е свързан с използване на хартия и значителен ресурс за 

попълване това са изпитите. Тук имаме два елемента – провеждането на самите 

изпити и изготвянето на протоколите за тях. Провеждането на изпити чрез 

електронни тестове вече е широко застъпено в практиката. Малко по-рядко се 

използват електронните протоколи.  

Класическата процедура за изпитния протокол е след изпита  и прегледа на 

работите преподавателят да попълва хартиен протокол в два екземпляра, след 

което единият се предава в канцеларията. Там служителката преписва данните и 

ги въвежда в другите системи. В техническия университет София се прилага 

електронна безхартиена система за нанасяне на оценките без заангажиране на 

канцелариите. При нея преподавателят нанася оценката непосредствено в 

електронен протокол. Какво е предимството на такъв протокол? 

Попълването на протокола се извършва през интернет при използване на 

електронен подпис за достъп до база данни. При попълването по този начин се 

избягва преписването на оценки което може да доведе до грешен запис и излишен 

разход на труд. Четенето и попълването на оценките в база данни позволява 

предоставянето на допълнителни възможности. На първо място това е нанасянето 

на оценката в реално време (1 час след попълването) в досието на студента. На 

второ място е възможността да се предостави отново в реално време справочна 



информация за получена заверка, предишни явявания, предишни протоколи и 

други. На фиг. 5 е показан фрагмент от такъв протокол. 

 

 

Фиг. 5 Електронен протокол в режим за попълване. 

 

Следващ елемент съпътства учебния процес е отчитането на часовете. Тук също 

успешно се прилага електронна форма за изготвяне на отчетите чрез използване на 

база данни и интернет достъп. Същественото предимство на този отчет е, че 

ръководството получава данни за процеса в реално време, практически с 

подаването на отчета. Едновременно с получаването на данните могат да бъдат 

изготвяни и разнообразни справки необходими за вземане на управленски 

решения.  

      

4. Заключение Използването на съвременните електронни информационни 

технологии позволява значително да се съкрати количеството на използваната 

хартия в учебния процес. Това е възможно както в частта на типично учебните 

информационни ресурси (книги, справочници и други), така и в частта 

непосредственото провеждане на процеса.  

Като потвърждение на това са обобщените резултати от прилагането на 

платформата е-мениджмънт, електронен отчет и електронен протокол примерно за 

три изборни дисциплини с по  30 студента. При средно 7 лабораторни работи за 

дадена дисциплина включваща и изготвяне на протокол можем да направим 

следната средна оценка. 



Учебни пособия:  

10 бр. х 130 стр. = 750 листа за учебници (не всички купуват учебници),  

23 бр. х 60 стр. = 690 листа за ръководства,   

30 бр. х 7 лаб. х 3 листа = 630 листа за протоколи от лабораторни.  

За трите дисциплини се получава над 6000 листа икономия само от учебния 

процес и то при положение, че се приема не сто процентово използване на всички 

източници от всички студенти. 

Справката от системата електронен протокол показва, че за по-малко от 2 учебни 

години ( и първоначално участие на два факултета) имаме нанесени към 

29.04.2012 г. 199610 оценки чрез електронен подпис. По същественото е, че имаме 

ден в който са предадени 542 протокола и те веднага са обработени от 

електронната система. 

Горните резултати потвърждават необходимостта от преминаване към електронно 

управление на учебния процес. 
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