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Annotation: In the conditions of growing competition the educational institutions have to
take into much greater consideration the requirement for a financial effectiveness in its activities
and sphere.It is necessary that they should control the expenses, the quality of the products and
services that they offer, the results and the successful putting into practice of the specialists. Here
the criteria for effectiveness and quality are the traditional indicators – the ratio trainers/trainees,
the accademic staff and the number of the lectors with accademic rank, the percentage of the
successfully graduated students, the access to scientific information, and the contentment of the
students and the employers with the level of the knowledge that they have acquired.It is of great
importance that the measures that limit the expenses do not have a negative impact on the quality
of the education that is demanded and supplied.That is why they have to be well-planned,
organized and put into practice.This especially counts for the new information and
communication tehcnologies in the process of study.They allow the educational institutions to
maintain high standards of the education that they offer, and not underestimating the practical
purpose they possess. With regard to this, the article studies and explores the opportunities of the
e-education (internet education) in conditions that are common for the Bulgarian Universities.
The aim of the current article is to study the application and the possible perspective
development of the e-education (internet education/distant learning) in the Varna Free University
"Chernorizets Hrabar". The specifications of the distant learning are discussed and thourougly
studied.This kind of education (distant learning) that is offered by the academic institutions
encompasses basic models, the media for future development, the programand software
requirements and the basic characteristics of the software products that are most widely-used in
the Bulgarian Universities. There is a description of the general characteristic and the subject
matter of the e-education by defining the terms “distant” and “electronic”; there is a retrospective
study of their occurrence and development; the authors also present the aims of the electronic
education in the Bulgarian Higher education.
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I. СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Дефиниране на термина дистанционно обучение
Значението на термина “дистанционно обучение” нарасна толкова много, че сега е почти
невъзможно той да се дефинира само с няколко думи. Днес, няколко десетки идеи носят
всеобхватното название дистанционно или електронно обучение. Една от тях е, че
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дистанционното обучение е една от най-последните тенденции в развитието на
съвременното образование, която има предимството да не налага ограничения за време и
място и, особено напоследък, да дава нов облик на процеса на преподаване, използвайки найновите информационни технологии.
Терминът „дистанционно обучение“ има различни значения по отношение на различните
страни, които взимат участие в него. Той обединява съвкупността от образователни методи,
които си приличат по това, че преподавателите и администрацията на учебното заведение са
физически отделени по време и място от някои или от всичките си студенти.
В литературата1 дистанционното обучение се характеризира като отворено, гъвкаво,
автономно, индивидуално и насочено пряко към обучаемия.
Отвореността на дистанционната форма на обучение се свързва със:
9 Стремеж съм задоволяване на непрекъснато изменящите се потребности на студентите
и на обществото;
9 Удовлетворяване на силно диференцираните нужди от знания на всеки конкретен
обучаем;
9 Бърза адаптивност на отделните курсове към динамичните параметри на бизнес
средата;
9 Бърза адаптивност към натовареността, семейните ангажименти и индивидуалните
особености на формиране на бюджета на времето на обучаемите;
9 Отвореност към нетрадиционни форми на самообучение, към разработване на
конкретни казуси и курсове задачи, към участие в симулационни игри.
Гъвкавостта и широката достъпност са свързани предимно с:
9 Постигане на съответствие и постепенен преход между различните стилове и форми
на обучение, които вече съответният обучаем е използвал;
9 Допускане на разнообразие и мобилност на обучението чрез консултации със
специално подготвени тютори извън традиционните университетски лекции и използване на
медиите по подходящ начин;
9 Допускане на вариация в мястото на обучение чрез използването на т.н. локални
центрове, разположени в близост до населеното място на обучаемия;
9 Допускане на вариация във времето на обучение съобразно с натовареността на
обучаемия особено ако той е и работещ;
При дистанционното обучение качествено нова роля има и преподавателят. От основен
“доставчик” на първична информация при конвенционалното обучение, той се превръща в
консултант и мениджър. Поради това преподавателят /неговият представител в съответния
локален център т.н. тютор/ е включен много активно в следните видове дейности:
9 Организиране и провеждане на обучението в съответствие със специфичните
изисквания на тази нетрадиционна форма;
9 Мотивиране на обучаемите;
9 Предоставяне на информация в специално разработени за целите на дистанционното
обучение учебници, в които са поместени задачи за самостоятелна подготовка и тестове за
самооценка на знанията след всеки раздел;
9 Възможност за разработване на интересни, актуални и близки до практиката форми за
самостоятелна работа – казуси, курсови задачи, курсови проекти и др;
9 Умения за водене на консултации/тюториали/ не под формата на класически лекции, а
като дискусии, по време на които може да се поднесе и по-актуална информация, както и да се
обсъждат мнения на други автори в съответната област;

1

Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.

1999

22

9 Възможности за оценка на самостоятелната работа на обучаемите и на знанията им.
Много важно е и осъществяването на обратна връзка чрез резолюции, бележки и препоръки за
бъдещата работа, отразени в края на самостоятелните разработки на студентите.
Лорейн Шери (Lorraine Sherry, 1996) дефинира дистанционното обучение като
ситуация, в която лекторът и студентите се намират на различно място или по различно време, и
в която студентът, а не преподавателят има по-голям контрол върху обучението и комуникациите
между тях се пренасят посредством някаква технология.
Роджър Кауфман (Roger Kaufman, 1995) описва дистанционното обучение като
"процес, който доставя валидна интерактивна информация и възможности за обучение на
студенти във време, място и форма, удобни за тях". Дистанционното обучение е удобно на
студент със запълнен график, в случай на болест, инвалидност и различни предпочитания в
обучението.
Кийгън (Keegan, 1990). За него дистанционното обучение е форма на обучение, която се
характеризира с:
• Разделяне на преподавател и студент почти през целия процес на обучение (това
именно разграничава дистанционното обучение от традиционното обучение).
• Влияние на организация за обучение при планирането и приготвянето на учебните
материали и при осигуряването на услуги за поддържане на студента (това разграничава
дистанционното обучение от частното обучение и програмите за самообучение).
• Използването на техническа медиа - принт, аудио, видео, компютър - която да
обедини преподавател и студент и да пренася съдържанието на курса.
• Предвиждането на двустранна комуникация, така че студентът да има полза от
диалога, или дори да започне такъв (това разграничава дистанционното обучение от другите
употреби на технологията в образованието).
• Почти постоянната липса на оформени групи от студенти, учещи заедно, поради което
хората обикновено учат индивидуално, като имат възможност само за случайни срещи със
социална цел.
Бети Колинс (Betty Collins), от своя страна въвежда термина телеобучение (telelearning),
с дефиниция "създаване на връзки между хората и ресурсите за целите на процеса на обучение,
които връзки се осъществяват чрез комуникационните технологии".
Както всички останали видове обучение, дистанционното обучение е базирано на
основните компоненти в образователния процес: преподаване на изучаваните дисциплини,
взаимодействие с преподавателите, студентите и източниците, практическо приложение и
изпитване. Всеки метод на дистанционното обучение използва различни технологии при
взаимодействието с някои или всички от компонентите на образователния процес.
2. Възникване и развитие на дистанционното обучение2
Първите стъпки в областта на организирането на качествено ново
дистанционно /отворено/ обучение са направени още през 1840 г. от Исак
Питман (фиг. 1), който организира кореспондентски курс. Материалите за
обучението се изпращат по пощата. Съвременното дистанционно
обучение стартира във Великобритания през 1963 г. със създаването на
Национален пространствен колеж от Майкъл Иънг и на Отворения
университет фиг. 2 /Оpen University / от Херълд Уилсън. За период от
около четиридесет години се развиват много бързо както програмите за
обучение, така и ресурсното им обезпечение. Новостите буквално идват
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всяка учебна година. Те са предизвикани от потребностите на обучаемите и са причина за силно
динамичното развитие на дистанционната форма на обучение в редица страни и за редица форми
– бакалавърско, магистърско и продължаващо образование.
Множество университети усвояват принципите на отвореното и дистанционно обучение
и постепенно разчупват някогашните бариери като строги изисквания за прием, задължителни
присъствени академични лекции с определен хорариум, устни изпити и пр. Отвореният
университет /Open University/ във Великобритания е инициатор както на най-съвременните
програми за дистанционно обучение, така и на непрекъснато напрегнато съревнование между
институциите, които предлагат тази форма на обучение. Европейската общност инициира
създаването на организации на университетите с дистанционно обучение, както и
разпространение и акредитация на техните програми.
3. Електронно обучение - дистанционното обучение в Интернет
В ерата на разширяващите се глобализационни процеси и все по-силно развиващата се
конкуренция на Световните пазари на стоки и услуги, организациите все по-често започват да се
обръщат към електронните решения, оптимизиращи в максимална степен вътрешно фирмените
процеси.
Необходимостта от бързо набавяне на нови знания е критично, а качественото усвояване
на компетенции поставя нови предизвикателства пред компаниите.
Години наред технологично базираното обучение е било източник за корпорации,
университети, правителства и неправителствени организации на възможности за достъп до
различни по разнообразие и брой образователни програми. Но когато голяма аудитория е
необходимо да получава регулярно достъп до образователни решения и програми, които
удовлетворяват финансово институциите, познатото дистанционно обучение намира своето
приложение, като т. нар. Интернет базирано електронно обучение3.
Интернет базираното обучение е форма на дистанционното обучение, в която чрез
технологиите и методите на Интернет се доставят съдържанието на дистанционния курс и се
осигурява комуникацията между участниците в курса. Този вид обучение използва много
различни медии и позволява на хората да взаимодействат с други хора синхронно или асинхронно
в среда на сътрудничество; да имат достъп до отдалечени мултимедийни бази данни за поактивно и базирано на наличието на повече ресурси обучение; да управляват динамично своето
обучение. Нещо повече, независимостта на Интернет от времето и разстоянието, позволява на
студентите да се запишат в такъв курс по всяко време и от всяко място по света.
4. Предимства и недостатъци на електронното обучение4
4. 1. Предимства
• Независимост на мястото на обучение – посредством електронното обучение се
създава възможност за ефективна комуникация между обучавани и обучаващи, без да е
необходимо да се намират физически на едно и също място. В резултат се намаляват
евентуалните разходи на обучаемия, свързани с пътувания и престой;
• Индивидуално времетраене и скорост – електронното обучение повишава скоростта,
с която се усвоява информацията, което е особено важно за корпоративния пазар;
• Адаптивно обучение – при електронното обучение учебното съдържание и подход
могат да бъдат адаптирани, според потребностите на обучаемия. В зависимост от нивото на
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знания, определени с предварителни тестове, и според предпочитания стил на учене електронната
среда определя какво съдържание да предостави на обучаемия;
• Мотивиращ ефект на интензивното обучение – Многобройни проучвания върху
средата на обучение, показват че различните медии имат различна степен на влияние по
отношение на това какво обучаваният може да си спомни след края на урока. Комбинациите от
различни медии имат различно ниво на ефективност:
10 % - чрез четене;
20 % - чрез слушане;
30 % - чрез гледане;
40 % - чрез слушане и гледане;
80 % - чрез слушане, гледане и упражнение (интерактивност).
• Широк поглед върху процеса на обучение – Средите за електронно обучение, които
се намират на отделен сървър, позволяват да се записва всяка транзакция от или към сървъра и по
този начин предоставят детайлна информация за поведението на потребителите. Тази
информация може да се използва за оценка на постиженията, да се открият силните и слабите
страни на обучаваните, чрез което да бъдат мотивирани да се развиват в определена посока.
4. 2. Недостатъци
• Липса на личен контакт – липсата на личен контакт води до по-ниска степен на
мотивация при обучението. Принципът за екипност между обучаваните и личното общуване с
преподавателя, невинаги се замества равностойно при е-обучението;
• Ученето от монитор е непривично, неприятно и нездравословно. Все пак с
напредването на технологиите, това се оказва не особено значим проблем;
• Малък процент обучавани завършват курса – според проучванията5 от 2003 г. 70%
от курсистите не завършват курсовете;
5. Цели на електронното обучение в българското висше образование
Не е лесно да се формулират точни и конкретни цели, когато става въпрос за толкова
динамично развиваща се форма на обучение. Наличието на яснота по този въпрос може да
помогне да се разработи надежден и ясен Интернет-механизъм за постигане на мисията и целите,
които се поставят. Четирите основни цели6, които институциите възлагат на електронното
обучение и виртуалните образователни пазари са:
1. Подобряване обслужването на потребителите
2. Съкращаване на разходите
3. Генериране на приходи
4. Отстояване и развитие на търговската марка
Цел 1. Подобряване обслужването на потребителите
Общото между успешните бизнес дейности и образователните дейности e, че те
акцентират върху нуждите на потребителя. Това трябва да e една от важните цели на повечето
образователни пазари.
Поддръжката преди потреблението може да влезе в приходната част, но поддръжката след
потреблението e категория сама за себе си. За щастие Интернет може да предложи най-доброто,
що се отнася до поддръжката на потребител.
Цел 2. Намаляване на разходите
Целевото намаляване на разходите може да се разгледа като модел за генериране на
приходи. Възможностите, които Интернет предлага за намаляване на разходите, може би не са
толкова видими от гледна точка на една новосъздадена фирма, която продава само в Интернет.
5
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Образователните институции обаче могат съществено да редуцират разходите си, като прехвърлят
в Интернет някои основни елементи от дейността си. Бенджамин Франклин e признал този
източник на приходи, казвайки: "Спестеното пени e спечелено пени".
Цел 3. Генериране на приходи
Генерирането на приходи e следващата важна цел. Сайтовете нямат за цел да генерират
приходи. Институцията може да отлага генерирането на печалби до момента, в който опознае
спецификата на образователните виртуални пазари. Но всъщност за всички, които искат да
реализират електронно обучение най-същественият момент e именно генерирането на печалби.
Цел 4. Отстояване и развитие на търговската марка
Една от основните причини институция да има Web-страница, е желанието да се покаже,
че се движи в крак с промените, че e на гребена на вълната. Търси се създаването на такъв имидж,
който да се запечата в съзнанието на потенциалните потребители. Маркетолози наричат това
отстояване и развитие на търговската марка.
Търговската марка, това e имиджът на бизнеса в съзнанието на настоящите и
потенциалните потребители. Имиджът представлява идентичността на търговската марка, а за
него допринася всичко, което се намира на Интернет страницата – количество и вид информация,
качеството на дизайна, яснотата на фразата, събуденият интерес и предизвиканото вълнение,
цветовете, времето, необходимо, за да се влезе в страницата (за "download"), ефективността, както
и много други. Целта трябва да бъде, когато напуска сайта да го запомни, и то с добро.

II. СПЕЦИФИКИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
1. Модели на електронно обучение
Терминът електронно обучение обединява множество различни модели на обучение,
чиято обща черта е разстоянието между лектора и някои или всички негови студенти. Както
всички видове обучение, различните модели електронно обучение притежават общи черти като
представяне на съдържанието, взаимодействие с ръководството, ресурси, практически заявления
за записване, оценяване. Всеки модел използва технологии по различни начини, за да направи
достъпни един или повече от тези компоненти.
Няма идеален модел на електронно обучение, но има някои доста добри в различни
насоки. Има различни мнения за това по какъв начин трябва да се пристъпи към създаването на
такъв модел. Някои учени и практикуващи смятат, че за да има успех, моделът трябва да повтаря
стъпка по стъпка взаимодействието при традиционното обучение. Други са на мнение, че
характеристиките на студента намаляват нуждата от връзка с лектора в реално време.
Моделите7 на електронно обучение се различават не само по видовете технологии които
използват, но също така и по контрола, упражняван върху обучението. При някои модели
ръководството и институциите имат контрол, както например при традиционното обучение в
класна стая, докато при други контролът остава в студентите.
1. 1. Разпръсната учебна зала
Благодарение на използваните интерактивни телекомуникационни технологии курсът,
базиран в една учебна зала на едно място, се разширява и трансформира в курс, преподаван на
група студенти в учебни зали, намиращи се на едно или повече други места.
Типичният резултат е една разширена група, която обединява студентите, които са на
място и дистанционните студенти. Преподавателите и учебното заведение контролират темпото и
мястото на обучение.

7

http://elearning-web.hit.bg
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Класните занимания включват синхронни комуникации, студентите и преподавателите са
задължени да бъдат на определено място по определено време, минимум веднъж седмично. Броят
на сайтовете варира от два (от една точка до друга точка), до пет или повече (от една точка до
много), като колкото по-голям е броят им, толкова са по-комплексни.
Студентите могат да се запишат за сайтове, които са много по-удобни за ползване от
дома или от работното им място. Институциите са в състояние да обслужват малък брой студенти
на едно място. Естеството на придобиване на знания копира това на преподаването в една
лекционна зала както за преподавателя, така и за студента.
Преподавателите не променят значително ролята си от тази в традиционната лекционна
зала, обаче използването на технологиите изисква адаптивност в начина на представяне на
изучавания материал. Преподавателите смятат за необходимо да намалят обема на материала, за
да предоставят допълнително време за допълнителни задачи, свързани с темата и усвояването на
технологиите. Преподавателите смятат за необходимо да увеличат планираното време за всеки
курс, което спомага за по-доброто усвояване на материала, намаляването на ненужния стрес и
улеснява преподавателите при изнасянето на лекциите.
1. 2. Независимо обучение
Този метод освобождава студентите от необходимостта да бъдат на определено място по
определено време. Предоставени са им разнообразни материали, включително курсов
справочник и детайлизирана учебна програма, както и достъп до преподавател, който ръководи,
отговаря на въпроси, и оценява тяхната работа. Контактът между отделният студент и
преподавателят се осъществява посредством една или комбинацията от следните технологии:
o телефон
o телефонна поща
o електронна поща или обикновена поща
o компютърни конференции
o Интернет сайтове
Студентите учат самостоятелно, без класни занимания, следвайки детайлизираните
указания в учебната програма. Студентите могат да взаимодействат с преподавателя и в някои
случаи с други студенти. Представянето на учебния материал за курса е във вид на печатен
материал, компютърен диск или видеокасета, и студентите може сами да избират кога и къде да
ги ползват. Материалите за курса се ползват в продължение на редица години и са обикновено
резултат от структуриран процес на разработка, включващ преподаватели-дизайнери, експерти по
съдържанието на изучаваната дисциплина и специалисти по медийната технология и не са
специфични за определения преподавател.
Преподавателят структурира и улеснява процеса на обучението, но и до голяма степен
споделя контрола върху този процес със студента. Преподавателят се запознава предварително с
печатните и други видове материали, за да развие детайлизирана учебна програма, и също така
планира ефективното използване на интерактивните технологии. Преподавателят имат
възможност да обучава студентите поединично и имат по-голяма възможност да се занимава и
улеснява усвояването на материала от индивидуалния студент, защото е освободен от
ежеседмичното (или дори и по- често) подготвяне и изнасяне на лекции.
1. 3. Отворена система на курсово обучение
Този метод включва използването на печатни курсови справочници и други медийни
средства (като например видеокасети, или компютърни дискове), които спомагат за подготовката
на студента по негов собствен план и график, комбинирано с използването на интерактивни
телекомуникационни технологии за групови лекции предназначени за всички записани студенти.
Представянето на учебния материал за курса е във вид на печатен материал, компютърен
диск или видеокасета, и студентите може сами да избират кога и къде да ги ползват, избирайки
или индивидуално, или в групи. Учебният материал (за преподаване) се използва повече от един
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семестър, и често е специфичен за определения преподавател, като например видеокасета с
лекциите на преподавателя.
Студентите се събират периодично по групи на определени места за лекции, изнасяни от
преподавателя посредством интерактивни технологии (следвайки модела на разпръснатата
учебна зала). Лекциите са, за да могат студентите да обсъждат и да си изясняват концепциите,
както и да се включват в решаването на дадени задачи, групова работа, лабораторни упражнения,
моделиране и други приложни упражнения.
Преподавателят структурира и улеснява процеса на обучението, но и до голяма степен
споделя контрола върху този процес със студента. Промяната в ролевите функции насърчава
преподавателите да се концентрират върху процеса на обучение и да се възползват от наличните
медийни средства.
Преподавателите трябва да усвоят съдържанието на печатните и другите видове
материали и да планират ефективното използване на интерактивните медийни средства.
Преподавателят идентифицира и допълнителни източници, спомагащи за обучението на
студента.
1. 4. Интегриран модел
Трите модела на електронно обучение намират различно и доста често дори и
комбинирано приложение в различните учебни заведения в зависимост от вида и нивото на
използване на наличните информационни технологии. Електронното и традиционното обучение
не са непременно взаимно изключващи се, напротив, от интеграцията на силните им страни се
получават най-добрите резултати. Сливането на традиционното с електронното обучение
предоставя на преподавателите възможността да използват хибриден метод, който е
педагогически изпитан, икономичен и лесен за възприемане.
Посредством разглеждането на различни образователни технологии, и по-специално на
Boulder Valley Internet Project (Sherry, Lawyer-Brook an Black, 1997; Sherry, 1997), става ясно, че
преподавателите преминават през четири отделни етапа в развитието на практиката си в
Интернет. В "Интегрирания модел за технологично усвояване и разпространение" на Шери
(Sherry, 1998; Sherry, 1999) е описана траекторията на учене и възприемане. С други думи,
съществува цикличен процес, в който преподавателите минават през следните фази:
• Изучаване на новата технология на обучение;
• Включване на технологията в процеса на обучение;
• Изучаване и използване на новата технология съвместно със студентите;
• Потвърждаване/отхвърляне на решението да се ползва новата технология за обучение;
Именно в последната, четвърта фаза преподавателите решават дали използването на
телекомуникациите за обогатяването на процеса на преподаване е подходящ за тях, спомага ли за
по-добрата им ефективност като преподаватели, вмества ли се в персоналните им виждания за
процеса на обучение и оправдава ли времето и силите, инвестирани в изграждането на новите
умения.
2. Среди за електронно обучение
2. 1. Какво представляват средите за електронно обучение?
Средите за електронно обучение8 (СЕО) представляват напълно нов тип технология в
образованието. Най-общо те предоставят набор от инструменти за преподаване и усвояване на
знания, чиято цел е да подпомагат процеса на обучение посредством използването на компютри и
интернет. Тези среди са достъпни онлайн и разчитат на Интернет технологиите за съществуването
си. Основните принципи9, върху които се базира всяка една СЕО са:
8

Банчев, А., Среди за електронно обучение, 2006, http://www.computers.bg/statia.php?mysid=437&t=8
Everett, R. (2002). Briefing paper number 1: MLE’s and VLE’s explained. Available at
http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=mle_briefings_1
9
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• Прехвърляне на учебната програма в тематични блокове в средата за обучение;
• Подпомагане на онлайн обучението чрез предоставяне на достъп до различни учебни
ресурси, насочване на студентите и оценяване на резултатите;
• Проследяване на дейностите, извършване от студентите в онлайн системата;
• Помощ от страна на преподавателя;
• Помощ от другите учащи;
• Активна комуникация между участниците;
• Връзки към други вътрешни системи за подпомагане на учебния процес;
Една виртуална среда може да поддържа форми на обучение, които са много подобни на
реалните. Сама по себе си обаче тя не представлява физическо пространство каквото е класната
стая и студентите могат да работят заедно без да е нужно това да става по едно и също време за
всички. Друга характеристика на средите за електронно обучение, която прави и разработването
на учебни материали за тях уникално, е асинхронното обучение. Ако една СЕО разделя
физически преподавателя и студента във времето и пространството, тогава говорим за
асинхронно обучение. За сравнение, обучението е синхронно когато се случва на едно и също
място по едно и също време за всички участници, най-често това е средата на реалната класна
стая.
2. 2. Какво представляват системите за управление на учебни курсове?
Една система за управление на учебни курсове [CYYK = Course Management System
(CMS)] представлява софтуерен пакет за управление на достъпа на студентите до курсовете,
наблюдение на учебните дейности, администриране и оценяване на напредъка, провеждане на
тестове за проверка на знанията и съхраняване на важни записи за учебната дейност. Една такава
система позволява на преподавателя да участва активно в курса, дава му възможност да се
концентрира върху нуждите на отделните студенти и позволява постоянни промени на учебното
съдържание. Преподавателят може да включи в курса видео, аудио, графики, текст и програми,
без значение в какъв формат са файловете, което не е възможно в реалната класна стая.
Разработването на курсове тук е до голяма степен автоматизирано посредством вградени
редактори (на гладък текст или HTML) или чрез интеграция с други инструменти за разработване
на учебно съдържание.
Системите за управление на учебни курсове са широко използвани за внедряването на
виртуалните среди за електронно обучение. Вътре в СУУК преподавателят има на разположение
всякакви инструменти за създаване на качествени материали в рамките на одобрената учебна
програма. Това важи с пълна сила за системи като WebCT, Blackboard, Moodle. Тези платформи
предоставят инструменти за синхронно и асинхронно обучение както за преподавателите, така и
за студентите. Това включва функции като електронна поща, дискусии във форуми, стаи за чат,
онлайн тестове и оценяване, дъски за съобщения както и видео- и аудио конференции.
Този тип системи позволяват достъп до съдържанието на курса и извън времевата рамка
на „учебния час”. Те окуражават студентите да участват активно и да допринасят за развитието на
курса. Поощрява се активното учене и изразяването на мнение посредством дискусии. СУУК
правят по-лесно и участието в групови проекти и уъркшопи.
2. 3. Внедряване на среда за електронно обучение
Системите за управление на учебни курсове предоставят пълен набор инструменти за
създаване на виртуални среди за електронно обучение. Но въпреки че СУУК принципно
улесняват разработването на курсовете, сравняването и оценяването на софтуерните пакети
отнема много време и усилия. Преподавателите, които се заемат с тези системи, бързо осъзнават,
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че им се предоставят две основни възможности: комерсиални системи като WebCT и Blackboard
или системи с отворен код като Moodleе или COSE.
Комерсиални среди за електронно обучение
Купувачът на такава система получава гаранция, че тя ще отговаря на нуждите му и ще
служи за целите, за които е закупена. Това, разбира се, важи при условие, че е направено
внимателно проучване преди покупката. Най-големият недостатък на тези софтуерни пакети е
цената. Освен това, се плаща не само за самия софтуер, а и за всеки студент, който ще го използва,
а цената може да варира и в зависимост от броя на курсовете, които ще се разработват с пакета. В
сферата на образователния софтуер конкуренцията е жестока и, в желанието си да бъдат
конкурентноспособни, софтуерните продукти се обновяват на всеки няколко месеца. Тези
подобрения обаче струват пари. В много от случаите дори не става дума за подобрения в смисъла
на добавяне на нови функции, за оправяне на грешки от предишни версии, за да се осигури
стабилността на платформата. Всички тези допълнителни разходи се заплащат от клиента.
Среди за електронно обучение с отворен код
Тези платформи са точно обратното на комерсиалния софтуер. Отвореният код е
достъпен под GNU (General Public License), което означава, че те могат да се използват свободно
от всички потребители (но не винаги означава, че са безплатни). Софтуерният пакет може да бъде
свален от Интернет и лицензът няма да ограничава ползването на програмата от никой
потребител или група от потребители. Този тип лиценз дава право съответният продукт да бъде
модифициран и разпространяван – безплатно или срещу заплащане. Освен това поддръжка на
продукта лесно се намира онлайн. Въпреки че е безплатен, този софтуер не е подходящ за всеки.
Без необходимите познания и ресурси продуктите с отворен код могат да бъдат неприятна
изненада, особено за неопитния потребител. В много от случаите образователните институции
искат да правят промени в софтуера, но за това са необходими технически познания. В този
случай за сметка на финансовите ресурси се инвестират човешки ресурси. Преподавателите в
много случаи се превръщат в администратори, програмисти и автори на учебно съдържание
едновременно.
2. 4. Сравнителен анализ на среди за електронно обучение10
Тази част ще представи кратък сравнителен преглед на няколко от съществуващите в
момента среди за електронно обучение. Сравнителната рамка е базирана на модела, представен от
Sandy Britain and Oliver Liber (2004) в тяхната публикация „A Framework for Pedagogical
Evaluation of E-Learning Environment”. Ще бъдат разгледани две платформи: една комерсиална Blackboard и една с отворен код - Moodle. Съществуват още много среди за електронно обучение,
но разглеждането на всички известни инициативи в областта би била невъзможна.
Blackboard11, www.blackboard.com
Blackboard Education Suite се състои от три системи, които могат да се лицензират по
отделно, но заедно формират Blackboard Enterprise E-learning Platform. Тези компоненти са
последната версия на системата за обучение Blackboard, порталната система и системата за
управление на електронно съдържания.
Системата е достатъчно гъвкава, за да поддържа широк спектър от работни потоци.
Курсовете могат да бъдат дискусионно ориентирани или базирани на учебни ресурси. Само че,
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Britain, S. & Liber, O. (2004) A Framework for Pedagogical Evaluation of E-Learning Environment, Report to
JISC Technology Applications Programme
11
Dietinger, T. (2003), Aspects of E-Learning Environments. Ph.D. Dissertation, Graz University of Technology.
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също както и при WebTC, типичният начин, по който се преподава в Blackboard е традиционният
модел на предаване на информация (transmission model).

Фиг. 2. Сайтът на Blackboard
Според екипа на Blackboard ролята на техните системи е да предоставят найнеобходимите модули за електронно обучение, а не специфични педагогически инструменти,
които се използват само в определени среди – разнообразието е прекалено голямо за една
организация. Решението, което те са намерили, е да отворят Java програмни интерфейси чрез
програмата си Building Blocks и да стимулират трети страни да разработват тези инструменти.
Възможностите за проследяване на извършваните дейности в системата все още не са на
необходимото ниво, но се работи по въпроса.
Правата на достъп в Blackboard също са основно ревизирани, за да се постигне по-голяма
гъвкавост и да се дадат по-големи права на студентите. Включването на портал и система за
управление на съдържанието в пакета програми означава, че студентите могат да запазват свои
собствени файлове извън курса. На ниво учебна програма Blackboard дава възможност за
управление на учебното съдържание в цели институции.
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), www.moodle.org
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Фиг. 3. Сайтът на MOODLE
Описание:
Moodle е среда за електронно обучение с отворен код, която е доста подобна на
основните комерсиални продукти. Основната разлика е, че Moodle е базирана на теорията за
социалния конструкционизъм, така че има специфични модули, които поддържат
конструктивисткия подход към обучението и други стандартни модули, които са проектирани да
премахнат ограниченията, които създателят на програмата вижда в основните комерсиални
продукти. Около Moodle има цяла общност преподаватели и програмисти от цял свят, така че
платформата е в постоянен процес на разработване и обновяване.
Модули
Blackboard
1. Представяне на основни идеи и концепции
Инструменти
за
презентация
за
преподаватели и студенти:
Възможността потребителите да контролират
достъпа до системата и начина на придвижване
в нея им позволява да представят идеите си в
логичен ред. Тенденцията е да се набляга на
комуникацията и съвместна работа. Все още
повечето хора използват продукта, за да
споделят идеите си посредством презентации в
PowerPoint или документи. В по-новите версии
на продукта модулите за съвместна работа са потясно интегрирани с продуктите за презентация.
Само че типът учебна програма, която следват
инструкторите е организирана около учебно
съдържание и около програма с упражнения и
лекции. Това повлиява начина, по който те
мислят за средата за електронно обучение – с

MOODLE
1. Представяне на основни идеи и
концепции
Създаване на курс:
Moodle поддържа три различни формата за
курсове – седмичен, тематичен и социален.
Съдържанието и учебните дейности могат да
бъдат добавяни в последователността, в която
ще се ползват от студента.
Инструменти
за
презентация
за
преподавателя: Ресурси, форуми, журнали,
тестове, задания, проучвания, анкети, чат,
уъркшопи, потребителски профили и др.
Ресурсният модул съдържа основно уебстраници и други документи, но може да
зареди и външна програма (например
PowerPoint), тъй като има интерфейс,
поддържащ тази функция. Форумите са
сърцето на Moodle. Тъй като при тях се
използва HTML редактор те служат за най-
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дати и уроци, а не гледат на нея като на място за различни неща. Постингите във форумите
среща на една учебна общност.
могат да се оценяват според различни
критерии, което е педагогически похват.
Инструменти за презентация за студента:
Във всички гореспоменати ресурси (за
момента те са достъпни само за
преподавателя).
Работи
се
върху
възможността студентите да си създават
собствено портфолио и да имат собствено
дисково пространство. Засега форумите са
най-използвания модул.
Адаптация: Всичко може да бъде променяно.
Във форумите има период от 30 минути, през
който
съобщенията
могат
да
бъдат
редактирани. Това важи и за преподаватели, и
за
студенти.
Преподавателите,
администраторите и авторите на курсове имат
пълни права да променят неограничено във
времето всички ресурси.
2. Координация на хора, ресурси и дейности
2. Координация на хора, ресурси и
дейности
йерархично
Йерархично
и
последователно Последователност/
структуриране: могат да се използват и двете.
структуриране:
Системата
предполага
Сформиране на групи: Могат да се създават последователно структуриране на курса.
сайтове на групите вътре в основния сайт. Организиране на групи и студенти:
Груповите сайтове имат дискусионни форуми, Възможни са една обща група, отделни групи,
саи за чат и възможност за обмен на файлове видими групи и индивидуални студенти.
като част от работата по проекти. Студентите Видове учебна дейност: Дискусии с
могат да бъдат добавяни към тези групи или възможност за поставяне на оценки от
сами да се записват.
студентите, журнали, упражнения за четене,
Управление на учебните дейности: учебните създаване на речник (студентите могат да
материали могат да бъдат публикувани за създават свой речник и записите в него
определени
дати,
за
да
се
спази автоматично създават връзки до всички места
последователността на учебната програма.
в текста, където се среща терминът), чат,
Педагогически подходи: Философията на задания, които се оценяват от самите
Blackboard е да се концентрира върху най-често студенти, тестове.
използваните инструменти за управление на
учебно съдържание, а не върху специфичните.
Такива
стандартни
инструменти
са
дискусионните форуми, част стаите, модулите за
оценяване, за публикуване на новини, за
добавяне на студенти към курса и за
персонализиране на външния вид на сайта.
3. Наблюдение на обучението
3. Наблюдение на обучението
В тази област е необходимо да се разбере какво Има регистър за дейностите, извършени от
точно искат да знаят потребителите на всеки студент – може да се види къде е ходил
програмата за поведението на тез, които са той, какво е чел, какви съобщения и пускал
записани като студенти. Както при повечето във форумите и др.
платформи в тази област, един от най-големите
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недостатъци е, че повечето данни, които се
предоставят са доста тривиални или в найдобрия случай служат за администрирането на
системата. Все още не е постигнато ниво, при
което данните за това какво се случва в средата,
да могат да бъдат полезни от педагогическа
гледна точка.
4. Самоорганизация на студентите
Персонализацията е областта, получила найголямо развитие в системата. Преди три години
сайтът с курсове е бил фиксирана среда,
структурирана от инструктора и обхождана от
студента без никаква персонализация. Дори
системата за задаване на права е била много
тежка и сложна. Вече студентът има свое
собствено пространство на сайта, където може
да запазва свои собствени документи, да
определя свои собствени предпочитания, които
се зареждат при влизане и вече системата за
задаване на права на достъп е значително
олекотена. Образователните институции имат
възможност да задават свои собствени роли за
нива на достъп.
5. Адаптивност на модулите и системата
Висока степен на адаптивност.

4. Самоорганизация на студентите
Качване на файлове от студентите:
Възможно е във форумите, речниците и
заданията. Скоро ще бъде внедрена и система,
в която студентите ще имат собствено
дисково пространство.
Комуникация и създаване на дискусии и
учебни дейности: Възможно е, но в рамките
на вече съществуващи дейности. Например,
ако преподавателят е направил „Открит
форум”, всеки може да пише там каквото
пожелае.
Контакт с други потребители: Напълно е
възможно. Всеки потребител има профил и се
вижда кога е онлайн. Учебните групи се
създават от преподавателите.
5. Адаптивност на модулите и системата
Това е много широко застъпена функция в
Moodle. Могат да се адаптират ресурсите,
структурата на курса и потребителските
групи. Могат да се задават определени
ресурси и учебни дейности на определена
група, но не и на отделен студент (освен ако
не създадете група за един човек).

Студент
Blackboard
MOODLE
1. Ориентация към студента
1. Ориентация към студента
Blackboard е академичен софтуерен пакет, Всяка дейност, извършена от студента, е
състоящ се от три части, среда за обучение, отбелязана с името и снимката му, това го
портал и система за управление на електронно прави уникален и помага на преподавателя да
съдържание. Студентът има свои настройки, запомни по-лесно кой кой е. Всички курсове,
дисково пространство, лични записи за в които е записан студентът, се показват на
извършваните дейности и др., които да са началната страница.
достъпни от всякъде. Чрез портала се постига
висока степен на персонализация, която е нещо
отделно от модулите за преподаване и
съхранение на учебно съдържание
2. Координация на хора, ресурси и дейности
2. Координация на хора, ресурси и
дейности
Тук става дума за поглед върху системата на над Отчетът за извършените дейности (които
курсово ниво. В Blackboard то е видимо веднага студентите могат да виждат) е много пълен,
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след като потребителят влезе в профила си. Към
тази категория спадат съобщенията за различни
курсове, препратките към библиотеката и
настоящите и миналите курсове.
3. Планиране
Има възможност да се поддържат календар,
списък със задачи и бележки. Съществува и
личната папка (portfolio), където могат да се
съхраняват различни документи

също както и списъкът с оценките.

3. Планиране
Има вграден календар, който показва събития
важни за курса, за групата и за потребителя.
Само че, календарите невинаги са найподходящия начин за разглеждане на
протичането на действията в курса. Форумите
представят последователни събития –
потребителите
могат
да
използват
електронната си поща за да проследят
събитията назад във времето.
4. Проследяване на собственото обучение
4. Проследяване на собственото обучение
Както и в повечето комерсиални системи няма Студентите могат да проследяват собствената
добър
интерфейс
за
проследяване
на си дейност в курса и да дават оценки на курса
собственото обучение. Студентите могат да и модулите.
изпращат
обратна
информация
на
преподавателя, но функциите се ограничават с
това.
Програма / Институция
Blackboard
1. Възможности за надграждане и интеграция
Програмата Building Blocks се занимава
именно с интеграцията на продукти на трети
страни в платформата. Това е едно от нещата,
което отличава Blackboard от други подобни
софтуерни продукти. В Building Blocks има
интерфейс, който позволява на администратора
да добави допълнителен блок. Там се намира
каталог, който показва на администратора какво
всъщност прави блока. Има и система за права
на достъп, за да е сигурно, че няма да се нанесе
повреда на системата. Ако администраторът
приеме условията, блокът става част от
системата и може да бъде активиран и
деактивиран. Той има икона също като всеки
един друг блок и дори не е видимо, че това е
външен продукт.
2. Координация на хора и дейности
Преглед на курсовете на ниво цялостна учебна
програма
За съжаление тази функция не е включена в
системата. Тук става дума за лична информация.
Някои институции са много чувствителни по
отношение на това каква информация се

MOODLE
1. Възможности за надграждане и
интеграция
Moodle е с отворен код, което означава, че е
много адаптивен. Той се състои от много
модули и се разработват много нови plug-ins.
Регистрацията на потребителите може да
става чрез електронна поща, новинарски
сървъри или LDAP сървъри. Данни от Moodle
могат да се експортират и импортират под
стандартите IMS и SCORM.

2. Координация на хора и дейности
В концепцията на Moodle не влиза идеята за
преглед на курсовете на ниво цялостна
учебна програма, въпреки че би било
тривиално да се публикува страница с
подобен списък.
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разпространява.
Логично
е,
например,
преподавателят по ботаника да иска да знае как
се е представил студента в уводния курс по
биология. За съжаление, особено в САЩ, където
е основният пазар на програмата, това е много
сложен въпрос.
3. Наблюдение на модулите
Администраторският интерфейс позволява да се
получи информация за модулите (курсовете).
Все още не може да се проследява
представянето на студентите в различни
области.

3. Наблюдение на модулите
Възможно е един потребител бъде добавен
като преподавател, чийто профил не е видим
(с привилегии за редактиране). Инспекторите
могат да влязат в системата посредством
невидим профил на гост (без привилегии за
редактиране).
4. Самоорганизация на преподавателите
4. Самоорганизация на преподавателите
Има огромен напредък в тази област. На по- Повечето сайтове създават „курс” за
ниско
ниво
това
е
възможността преподаватели, където те могат да се
преподавателите да създават свои собствени координират и съветват.
среди за обучение, а на по-високо – инструменти
за разработване на централизирани учебни
програми
5. Адаптивност на програмата
5. Адаптивност на програмата
За преподаватели, работещи в сходни области и На ниво учебно съдържание курсовете могат
използващи общи материали има цял работен да бъдат дублирани, копирани и др. Курсовете
поток, който позволява на един преподавател да също могат да бъдат скривани от
каци нещо на сървъра, да го прати на колега за потребителите докато се разработват.
преглед и рецензия, и след това този ресурс да се
появи на сайта на курса.
3. Платформи за електронно обучение
Както вече стана ясно електронното обучение е един нов и изключително ефективен
начин за предаване на необходимите знания. Електронното обучение обхваща разностранен набор
от решения, които организацията може да използва за обмен на информация, опит и идеи. То
може да предложи възможността да превърнат промяната в предимство чрез акумулирането на
съществуващите знания и тяхното съхраняване в един по-достъпен и по-удобен за клиентите и
насочен към обучението формат.
За целта, обаче, е необходимо адаптирането на така наречените “платформи за
електронно обучение”, които представляват напълно интегрирана, сигурна и съобразена с
фирмените изисквания система за управление на обучения. Най-разпространените такива
платформи са Microsoft class server и Arcade.
4. Правна и нормативна рамка
Електронното обучение във висшите училища е правно регулирано от Наредбата за
държавните изисквания относно организацията и провеждането на дистанционна форма на
обучение от висшите училища и от Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер
на образователни кредити във висшите училища.
Наредбата за държавните изисквания относно организацията и провеждането на
дистанционна форма на обучение от висшите училища от своя страна указва кой, при какви
обстоятелства и критерии има право да организара дистанционна форма на обучение за
придобиване на образователно-квалификационни степени "специалист по...", "бакалавър" и
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"магистър" и образователно и научна степен "доктор", а Наредбата за прилагане на система за
натрупване и трансфер на образователни кредити във висшите училища е своеобразен механизъм
за хармонизиране на европейските образователни политики.
Въпросът за защитата на авторските права върху WEB базираните курсове и
лаборатории, който съвсем обяснимо вълнува академичната общност, е уреден чрез Законa за
авторското право и сродните му права от 1993 година. Според този закон авторското право върху
една творба, в т.ч. и върху програмен продукт, възниква с нейното създаване. Чл. 18, ал. 1 на
закона определя, че авторът има изключителното право да използва създаденото от него
произведение (в т.ч. и програмен продукт като обект на авторско правна закрила по силата на
чл.3, ал.1, т.1) и да разрешава неговото използване от други лица, освен в случаите, за които този
закон разпорежда друго. Ал.2 на същия член съдържа изчерпателен списък на действията, които
представляват използване на дадено произведение, между които най-голямо значение по
отношение на програмните продукти имат възпроизвеждането и разпространението на оригинали
или копия и тяхната преработка, в т.ч. и използването на продукта за създаването на нов,
производен на първия програмен продукт.

III. ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН
УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
1. Електронното обучение във Варненски свободен университет “Черноризец
Храбър”
Съгласно държавния регистър на висшите училища в Република България12, публикуван
на страницата на Министерството на образованието и науката, към 01.09.2006 г. в страната
съществуват 51 акредитирани висши училища. От тях 24 предлагат форма на дистанционно
обучение, но все още нито едно висше училище не предлага обучение, изцяло или основно
базирано на Интернет. Ако следваме представените във втора глава модели на електронно
обучение, можем да заключим, че в България се предлага е-обучение като „независимо обучение”
или „отворена система на курсово обучение”.
Електронното обучение в рамките на висшето образование е обект на задълбочени
научни изследвания от водещите учени на ВСУ в последните няколко години. Изготвени са
редица проучвания и анализи, изследащи нормативната база, технологичната база и човешкия
ресурс. Съществен принос за внедряването на електронно обучение във ВСУ има докладът
„Организиране на дистанционна форма на обучение във ВСУ в съответствие с ПМС № 292 /
02.11.2004 г.” с автори проф. Н. Лютов, доц. Т. Бакърджиева, проф. П. Иванов, ст. пр. Д. Ковачев,
представен на семинара на Академичната асамблея „ВСУ – европейска ориентация” през 2005 г.
Докладът изяснява необходимите подготовка и мерки за реализация на дистанционно обучение
във ВСУ и извежда предложение за поетапно, регулирано внедряване на електронно обучение
чрез ангажиране на необходимия научен, административен и технологичен ресурс на ВСУ.
Днес Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” предлага на своите
студенти електронно обучение и достъп до ресурсите на библиотечно-информационния комплекс
чрез сайта http://ischool.vfu.bg/. Интегрираната система за обучение предоставя средства за
публикуване на тестове, курсове за обучение, научна литература, статии и др., а също система за
автоматично оценяване и за водене на дискусии.

12

http://mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/vishe/registar.html
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В основата на решението е системата еSchool, изградена на базата на софтуерния пакет за
разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб-сайтове с отворен код Moodle
http://moodle.sophista.info, разгледан във Втора глава, т. 2 Среди за електронно обучение. Тя дава
възможност за изграждане на архив от досиета на студенти и преподаватели и йерархична
университетска мета-библиотека (библиотека от други структури, книги, данни и т.н.).
Системата за генериране и публикуване на тестове дава възможност на потребителите да
прилагат разнообразни модели за проверка на знанията. Тестовете могат да включват въпроси с
един или няколко правилни отговора, да допускат въвеждане на свободен текст или да изискват
попълване на пропуснати полета.
Средствата за автоматично оценяване на резултатите е базирано на универсални метаописания чрез XML. Университетската система включва:
• Интегрирана система за обучение оптимизирана за работа в Интернет и Интранет;
• Система за публикуване на тестове, курсове за обучение, научна литература, статии и
др.;
• Система за автоматично оценяване;
• Система за водене на дискусии;

Фиг. 4. Системата за електронно обучение на ВСУ - eSchool
От началото на новата 2005-та година, преподавателите от всички специалности вече
имат възможност да публикуват в системата за дистанционно обучение свои лекции, помощна
учебна литература, както и тестове за оценка и самооценка на знанията. В близко бъдеще
страницата ще бъде достъпна и във вариант на английски език.
Пълният достъп до информационния ресурс на системата за дистанционно обучение ще
бъде осигурен за студентите, преподавателите и служителите на Варненския свободен
университет след получаване на регистрация от системния администратор.
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За регистрация на потребител в системата е необходимо да се попълни регистрационна
форма:

Фиг. 5. Регистрация на потребител в университетската система eSchool

С
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картоте
киране,
индекси
ране,
търсене
и
доставк
а
на
докуме
нти,
както и
въвежда
не
на
библиог
рафска
информ
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документ:
Системата дава възможност за картотекиране, индексиране, търсене и доставка на
документи, както и въвеждане на библиографска информация за всеки документ

Фиг. 6. Възможности за персонализирани справки

39

Студентите полагат тестове и моментално получават своите резултати:

Фиг. 7. Полагане на тест
Структуриране на базата данни и проверка на резултати:
2. Перспективи за развитие на електронното обучение във Варненски свободен
университет “Черноризец Храбър”
Както всички нови парадигми и технологии, електронното обучение все още има много
противници и критици, но несъмнено неговото време е настъпило. Традиционните лекционни
курсове стават неефективни спрямо новите изисквания на ИТ средата и на бизнеса. Те са поскъпи, липсват им гъвкавост и адаптивност, трудно приложими са в динамичното работно
ежедневие.
От друга страна, достатъчно привърженици има и тезата, че по-ниската стойност на еобучението e за сметка на неговата ефективност. Безспорно е обаче, че ако бъде разработено и
приложено адекватно, е-обучението дава възможност за постигане на конкретно необходима и
персонализирана допълнителна квалификация. Затова далновидните компании обвързват еобучението с корпоративните изисквания за компетентност в определена сфера на бизнеса и с
индивидуалните способности на служителите. Преди 10 години специалистите прогнозираха13, че
през 2005 г., повече от 50% от обучението ще бъде в електронна форма. Най-песимистичните
предвиждания бяха за 25%. Фактите обаче показват около 10%, т.е. темповете се движат уверено
нагоре, но не толкова бурно. В момента, в България едва близо 8% от големите компании
прилагат електронно обучение. Но ние не сме кой знае колко по-назад от други, по-развити

13

Харамах, Н., Harramach&Partner,
http://internetreklama.com/internet/e-learn/

„Светът
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преминава

към

електронно

обучение”,

2006,

държави. В Германия например, електронно обучение са въвели само около 10 % от фирмите.
Дори в САЩ не са много по-напред. Там 12-13 % от целия материал за обучения се предоставя в
електронен формат. Миналата година Американското дружество за обучение и развитие
предвиди ниво от 18 % през 2007 г., но според мен те няма да надхвърлят 15%. Колкото и да са
неточни прогнозите обаче, едно е сигурно – дялът на електронното обучение ще расте.
Безспорно корпоративното и професионалното е-обучение е съществен и неизчерпан дял
от образователния пазар, към който висшите училища все още не се стремят пълноценно, но
значението на който е признат както в национален план (чрез Националната стратегия за
продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година), така и от международните
организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (докладът „Отвъд
риториката: обучение на възрастни – практики и политики”, 2003).
Не бива да се отлага и старта на електронни курсове за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър”. Практика, позната в България още от 90-те години на
миналия век в активното и ефективно използване възможностите на съвременните
информационни технологии за реализиране на високохуманната идея за широкодостъпно,
адаптирано към индивидуалните потребности, продължаващо през целия живот качествено
обучение, с което на всички българи, живеещи в или извън границите на България, да се дадат
равни възможности за придобиване на знанията и уменията, необходими за пълноценен живот в
информационното общество
Тези факти, съчетани с предстоящото обединение на националния с европейските
образователни пазари предлагат на ВСУ алтернативи, неизменно свързани и/или комбинирани с
електронните технологии за обучение. Безспорен е и факта, че ВСУ е напълно подготвен и
ресурсно обезпечен да стартира подготовката за развитие на електронно обучение, разчитайки на
развитата до момента е-платформа, капацитета на Технологичния институт, потенциала на новата
университетска администрация и изключителния академичен състав на ВСУ.

IV. ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО
ОБУЧЕНИЕ
/M-learning – електронно обучение от ново поколение/
Какво да очакваме в близкото бъдеще? Дали електронното обучение е една трайна
тенденция ли е или е само мода, която ще бъде сменена след време от нещо друго?
Тези въпроси не са от най-леките. Това, което със сигурност може да се твърди е, че при
сегашните процеси на глобализация и при бързото развитие на Интернет, само университети,
които своевременно се включат в изграждането на виртуалното образователно пространство, ще
просперират в бъдеще.
В момента електронното обучение само допълва традиционното. В обозримо бъдеще те може би
ще разменят местата си. Но това, че и електронното обучение рано
или късно ще еволюира, не подлежи на съмнение. Вече се говори за
т.нар. мобилно обучение14 (m-Learning), което е следващата фаза в
развитието на електронното обучение.
За осъществяване на мобилно обучение са необходими три основни
компонента: безжични комуникационни технологии, мобилни
устройства за достъп и учебни материали в електронен вид.

Фиг. 8. Технологии за
14

mLearning

http://www.m-learning.org, http://learning.ericsson.net/leonardo/book.html
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M-Learning

Фиг. 9. Елементи на електронната търговия
Трудно е да се прогнозира, какъв ще бъде следващият етап, но трябва психически да сме
подготвени за това, че с развитието на информационните и комуникационните технологии,
методите и средствата за предаване на знания непрекъснато ще се променят. И то много бързо.
Което е голямо предизвикателство за университетитските администрации и преподавателската
гилдия и висшите училища като цяло.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условията на засилваща се конкуренция образователните институции трябва да се
съобразяват в много по-голяма степен с изискването за икономическата ефективност в своята
дейност. Необходимо е те да контролират разходите, качеството на предлаганите от тях
образователни услуги, успеваемостта и реализацията на обучаваните кадри. Тук критерии за
ефективността и качеството са както традиционните показатели – съотношението преподаватели
към обучаеми, академичният състав и делът хабилитирани лица в него, процентът на успешно
завършващите, достъпът до научна информация, така и удовлетвореността на обучаемите и
работодателите от нивото на подготовка. Разбира се, особено важно е мерките, ограничаващи
разходите, да не се отразяват негативно върху качеството на предлаганото и търсеното
образование и обучение. Затова те трябва да бъдат добре планирани, организирани и
осъществени. Това с особена сила се отнася за новите информационни и комуникационни
технологии в обучението, които позволяват на образователните институции да поддържат високо
качество на предлаганите от тях образователни услуги, без да се подценява практическата
насоченост.
Важно е да се да се насочи внимание към някои фактори, които предопределят способността
на образователните системи да се приспособят и своевременно да отговорят на новите
предизвикателства за подготовката на следващата генерация от специалисти. Без съмнение
навсякъде държавната образователна политика е подложена на сериозни реформи, но въпреки
голямото разнообразие от образователни структури и институции, могат да се открият редица
общи черти в успешните реформи на държавното управление на образованието – оптимална
децентрализация на управлението, както и намаляване на регулирането, съчетано със
стимулиране на самостоятелните ефективни решения на образователните институции, поставяне
на акцента на държавната политика върху контрола и поддържане качеството на предлаганите
образователни услуги, либерализация на националните образователни пазари и намиране на
алтернативни източници за финансиране и самофинансиране.
Отправен момент при анализа на проблемите пред развитието на електронното обучение и
образователните виртуални пазари като цяло у нас могат да бъдат мислите на Питьр Дракър:
"Всички институции живеят и работят в два времеви периода: днес и утре. Утре се прави от днес,
и то безвъзвратно в повечето случаи. Следователно мениджърите трябва да управляват
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едновременно и днешния и утрешния ден. В неспокойни времена мениджърите не бива да
мислят, че утрешният ден ще бъде продължение на днешния. Напротив, те трябва да мислят за
управление на промяната - промяна едновременно разглеждана като възможност и като заплаха".
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