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Развитието на компютрите дава възмож-
ност знанията да се запазват и разпространява в 
електронен вид. Развитието на телекомуника-
ционните технологии дава възможност за раз-
витие на обучението и комуникацията между 
хората. Новата развиваща се технология  доп-
ринася и развитие на дистанционното обуче-
ние.  

 
Дистанционно обучение в интернет среда 
При дистанционното обучение преподава-

теля и учащите се са на различни места и чрез 
компютъра или други комуникационни средст-
ва осъществяват помежду си връзка. Дистанци-
онното обучение, за да може да се осъществи 
трябва на всяка цена да имаме интернет връзка. 
В такъв вид обучение трябва да имаме някакъв 
Web - браузър, например Internet Explorer или 
Netscape Navigator. Всяка програма за обуче-
ние, която използва Интернет като технология 
за доставяне на учебните материали, дори е - 
mailкореспонденцията и трансфера на файлове, 
спада към този вид дистанционно обучение 
(Hall, 1997). 

 
Методи на обучение при дистанционно 

обучение 
Ние ще го разгледаме като синхронно 

(synchronous) и асинхронно (asynchronous) обу-
чение. Синхронно обучение наблюдаваме, ко-
гато учащия взаимодейства в реално време с 
преподавателя или други учащи. Предимството 
при синхронното обучение е, обратната връзка 
е едновременна и непосредствена. Този вид 
комуникация може да се осъществи чрез гра-
фика, текст и аудио и видео технологии. При 

синхронно дистанционно обучение можем да 
осъществим теле конференция, multi- user диа-
лог и видео теле обучение и др. Асинхронно 
обучение имаме, когато обучаващия не взаимо-
действа в реално време с преподавателя и дру-
гите учащи. Технологиите, които използваме 
при асинхронното обучение са електронна по-
ща, Факс, дъски за съобщения и др. Най важна-
та точка при асинхронното обучение е, че уча-
щия сам определя ритъма на учене. Например 
бавното писане на компютър при синхронното 
обучение се явява като недостатък, но при 
асинхронното обучение това не се явява като 
недостатък. Основното при двата случая  е че 
трябва да има взаимодействие между препода-
ватели и учащи, и между учащи и между учащи 
и учебно съдържание. 

 
Какво е Виртуален университет 
Най-известният подход на дистанционно 

обучение чрез интернет са виртуалните уни-
верситети. Термина <виртуален> е форма но не 
и функция. Виртуалните университети нямат 
учебна сграда или факултет те съществуват 
само в кибер пространството. При такова обу-
чение няма ограничения на време и класна 
стая. Този вид обучение е достъпно по всяко 
време и място за всеки желаещ. Главната тех-
нология във Виртуалните университети е ин-
тернетът. 

 
Видове дистанционно обучение 
Можем да ги разделим на различни катего-

рии, в зависимост от времето и мястото, в кои-
то се осъществява процесът на обучение. При 
дистанционно обучение на всяка цена трябва да 
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имам интернет. Възможността за преподаване и 
обучение независимо от времето и мястото се 
улеснява много чрез използван на Web - бази-
рани курсове. 

 
Предимства и недостатъци на дистанци-

онно обучение 
Предимствата са удобството и достъпност-

та. Потребителите могат да се обучат само то-
гава когато желаят и колкото имат нужда. Дис-
танционното обучение с интернет е достъпно за  
Windows, Mac или Unix потребители. Интерне-
та може да се осигури навсякъде, пестим време 
и разходи. Дистанционното обучение е достъп-
но по цял свят  за  всеки компютър. Недостатъ-
ците са: Ограничения на скоростта на връзката, 
дългото чакане при download и големия трафик 
на информация. Прилагането на дистанционно 
обучение с интернет понякога изисква повече 
разходи, отколкото се очакват в началото. Дру-
гия недостатък е, че не всички дисциплини мо-
гат да се изучават чрез компютър тъй като ня-
кои дисциплини изискват повече общуване. 
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