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Електронното обучение (е-Learning) е един 
от най- прогресивните и съвременни методи за 
обучение. Електронното обучение дава въз-
можност за сравнение с традиционното обуче-
ние, особено дисциплини свързани с компю-
търна техника. 

Бързото развитие на компютърните техно-
логии и интернет дава голяма възможност за 
развитие на човечеството. Множество фирми 
занимаващи с дистанционно обучение, могат а 
дават решения и в областта на електронното 
обучение.  

 
Електронно обучение 
Обучението по електронен път повишава 

значително скоростта на работа. Информацията 
може а бъде пренасяна, разпространена и запа-
зена много бързо, по всяко време и на много 
далечни разстояния. 

Дистанционно обучение: Това е обучение 
при което учащите се намират на различно 
място от това на преподавателя и осъществяват 
връзка помежду си чрез компютъра или други 
комуникационни средства. ( Вапирев Н 02) 

 
Осъществяване на електронно обучение 
Целите на това обучение са свързани към 

главните области на човешкото възприятие: 
емоционална, познавателна и психофизическа. 
( BelangerF 00) 

 
Познавателната област се дели на шест 

глави( BloomB 56) 
Разбиране, знание, приложение, анализ, 

синтез и оценяване. Това също така са критери-

ите на Bloom, те дефинират съдържанието на 
учебните обекти (Shareable Content Objects, 
SCO) според материята която са предназначени. 

Психофизическата област се отнася към 
физическите способности на обучаемите, изис-
кваща физическа манипулация. Съвременната 
манипулация дава възможност за. прекрасни 
решения за постигане обучение в тази област( 
ВапиревН02).  

Емоционалната област с отнася към субек-
тивни фактори с които преподавателите си 
служат, за оценяван постиженията на обучае-
мите. Тези фактори трудно могат а се дефини-
рат и структурират, понеже са насочени към 
интересите на обучаемите, неговите емоции, 
усещания, и предпочитания учебен материал. 
Употребата на мултимедийни технологии по-
вишава значително интереса на обучаемите 
към изучавания материал (ВапиревН 02). При 
курс за електронно обучение е нужен компю-
тър и сигурна електронна връзка. Но при някои 
електронни курсове е нужен и преподавател. 
Моделът SCORM разделя съдържанието на 
учебното съдържание. Учебното съдържание 
може да бъде многократно употребяванв раз-
лични курсове за обучение. При модела 
SCORM може да се сглоби всякакъв вид обуча-
ваща пътека обединена в база данни. 

 

Системи за управление на обучение 
(LMS) 

Тези системи служат за персонализиране и 
формализиране на процеса на обучение. Те 
предоставят учебния материал, пазят информа-
ция, предоставят на обучаемия разработен уче-
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бен курс, също така дават възможност на обу-
чаемия да провери резултатите от курса и пре-
подавателя да управлява процеса на обучение. 

Системата за управление на учебно съдър-
жание (LCMS) дава възможност на преподава-
теля да създава курсове за електронно обуче-
ние базирани на модела (SCORM). LCMS мо-
дела се използва, за редактиране на съществу-
ващи курсове „Виртуални Университети”.  

Оценяване при електронно обучение: При 
оценяването най важния проблем е, метода 
който използваме при оценяване на обучава-
щите. При правилния избор на метода за оце-
няване трябва да анализираме вида на курса - 
дали е обучение с помощ на преподавател, е 
предназначен за самообучение или ще се из-
ползва като електронно помагало в традицион-
ната преподавателска методика.  

Нека разгледаме няколко метода за оценка 
 
Непрекъснато оценяване 
To се прилага, при курсове за традиционно 

обучение. Оценяването се осъществява непре-
къснато по време на учебния процес от препо-
давателя. 

 
Периодичното оценяване 
To се прилага, при курсове и помагала за 

традиционно обучение. Оценяването се извър-
шва периодично, през определен интервал от 
време от преподавателя. 

Интернет като информационно предметна 
среда се превърна в съвременно средство за 
реализация на редица учебни цели и задачи на 
обучението. Интернет ресурсите с неизчерпае-
мите си информационни възможности позволя-
ват а с запълни дефицита от източници на ин-
формация, да се повиши интересът ин мотива-
цията на студентите към по- нататъшно изуча-
ване на езика ( самостоятелно продължаване на 
ученето).  

Положителното в използването Интернет е 
неговата информативност, а заедно с това, сту-
дентите нагледно получават представление за 
какво им са необходими и добри чуждо езико-
ви знания. 

С използването на интернет ресурси при 
обучението по руски език  на студенти от ин-
женерните специалности в ИПФ се реализира 
такава форма на обучение като образователно 
пътешествие - интерактивна виртуална екскур-
зия. Виртеуалното пътешествие, в сравнение с 
аудио или печатния текст, които могат да бъдат 

с висока информативна, образователна, възпи-
тателна и развиваща стойност, има това преи-
мущество, че освен съдържателна страна, има и 
образност, като специфична форма за подаване 
на информация (Димитрова Н. Д. сп. Известия 
на СУБ, Т. 1, 2012, Сливен, с.143). 

Двата вида тестове се срещат в един и същ 
оценяващ компонент, при което тяхната разра-
ботка и редакция е един Софтуер. Този Софту-
ер дава възможност за промяна и добавяне на 
въпроси които магът да бъдат зададени във 
формата на текст и графично изображение. 
Софтуера работи с всички езици, които са utf-8 
съвместими. След създаване на оценяващия 
компонент, той е готов за вграждане в курса за 
обучение. Този метод се предлага в някои дър-
жави за обучение на специалисти. 

Множество образователни институции из-
ползват този метод на обучение: ТУ - София, 
св. Климент Охридски, Медицински Универси-
тет - София, Русенски Университет - Ангел 
Кънчев, ТУ - Габрово, ХТМУ - София, Нов 
Български Университет и много други. Тези 
университети предлагат дистанционно обуче-
ние и електронно подпомагано обучение. 
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