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ABSTRACT: E-learning environment (SEA) represents a completely new type of technology in 
education.  These environments are available online and rely on internet technology. E-
learning environment can be characterized by the following features:  organizing the content 
of training in thematic blocks in the electronic learning environment; 
 
KEYWORDS: electronic environments implementation, learning Management system 
 

Среда за електронно обучение 
(СЕО) е най новия тип обучение. Това е на-

бор от инструменти за усвояване на знания 
умения и преподаване. Целта е процесът на 
обучение да протича посредством използването 
на компютър и интернет. 

Основните принципи базиращи се на 
СЕО са: 

Помощ на преподавателя и учащите, прех-
върляне на учебната програма в средата на 
обучение, активна комуникация между учащи-
те и предоставяне на достъп за оценяване на 
резултатите. Също така и връзки към други 
външни и вътрешни системи за подпомагане на 
учебния процес. (Еverett, 2002, What does a 
VLE do, selection 1). 

Формата на обучение при виртуалната сре-
да е подобна на реалната. При работа в вирту-
ална среда учениците не са длъжни да работят 
по едно и също време с това обучението става 
по синхронно. Обучението е синхронно когато 
се случва в едно и също време за всички, най- 
често това е реалната среда. 

LMS e софтуерна разработка която позво-
лява представяне и управление  на обучи тил-
ните ресурси. Системата е така базирана, че 
всички участници имат on - line достъп до нея. 
Разликата между LCMS (Learning Content 
Management System) и LMS( Learning 
Management System) е че при LCMS знанията 
не са належащи, а при LMS знанията са нале-
жащи.  

Внедряване на електронно обучаваща 
среда 

Електронното обучение създава пълен на-
бор за създаване на виртуална среда. Препода-
ватели, които се заемат с такива системи, се 
нуждаят от WebCT, Blackboard или системи с 
отворен код  като Мoodles или COSE. 

Комерсиални среди за електронно обуче-
ние 

В тази среда купувача на такава система 
получава, че тя ще отговаря на нуждите му и 
ще служи за целите, които е закупена. Софту-
ерната среда е много конкурентно жестока, при 
което през един или два месеца софтуерните 
продукти се обновяват. 

Образователната (e-Learning) среда обеди-
нява софтуерната система за подържане и пре-
доставяне на курсове за обучение WebCT и 
WebCT. com сайта. Този сайт предлага мно-
жество източници за обучение за различни 
дисциплини. В момента повече от 46 000 вис-
ши учебни заведения използват този сайт, с над 
6.6 милиона записани студенти в 1,447 инсти 
туции от 56 страни. 

Системата улеснява разнообразие от средст-
ва подпомагащи за протичането на курса.  Пре-
подавателя може да види и страниците на курса 
точно както те ще изглеждат и за студента. 

Недостатъци: 
Не е достатъчно гъвкава и приспособима. 
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                                                                 Фиг. 1 
 

Електронно обучаващи среди с отворен код 
Те са обратни на комерсиалния код. Отворения код може да се ползва от всички потребители 

(но не винаги са безплатни). Софтуерния продукт може да се свали от интернет, но може и да е без-
платен или да бъде платен от потребителя. 

 

Фиг. 2 

 
Фиг. 3 

 
Cоse, e възникнал като проект на Стафордширския Университет, като среда за електронно обу-

чение. Cose, е среда проектирана да поддържа педагогически модели  за обучение. COSE представ-
лява, група ученици, към която се адаптира учебното съдържание а не обратно. 
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