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Abstract: The report considers e-learning as a new paradigm in the field of educational technologies. Interest 

in the problems, general aspects and its application is constantly increasing. This interest is one of the main 

reasons for the emergence of different opinions and interpretations of the concept of e-learning, as well as for 

the use of diverse and broad terminology in the field of learning automation. The term e-learning is gaining 

wide popularity through its English version e-learning and refers to interactive learning that uses computers or 

communication technologies as a teaching tool. It is not a question of replacing the teacher with a computer. 

Electronic technologies are involved in the whole learning process - preparation, presentation of information 

and testing of knowledge. The teacher remains a leading figure who structures and prepares the learning 

content. The idea of e-learning is not to replace live contact, but to be combined with other teaching methods 

to increase the effectiveness of the educational process. 

In a broader sense, e-learning is understood as training that is supported and implemented by electronic means 

and electronic media. In a narrower sense, which is increasingly imposed in educational circles and society, e-

learning is understood as the transfer of knowledge and skills that is supported or provided entirely through 

the Internet. 
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 съвременния свят съществуват различни форми на обучение. Всеки предлага 

една от друга по-модерни системи за придобиване на знания и развитие на 

компетенции и умения. И тук важи принципът, че ако беше открита общовалидна 

за всички хора успешна форма на обучение и учене, всички останали щяха да отпаднат от само 

себе си. Тъй като хората са различни и учат, и усвояват умения по различен начин, съществуват 

и съответните методи за организация и осъществяване на този процес. Един от световните 

лидери в използването на информационни технологии в образованието в момента е Република 

Корея. През януари 2004 г.  страната приема закон за развитието на индустрията за електронно 

обучение и днес то действа като катализатор за всички образователни иновации[1]. Развитието 

на глобалния пазар за дистанционно обучение продължава много активно, което се улеснява  от 

една страна - от увеличаване на търсенето на образователни услуги, а от друга - от развитието 

на информационните технологии и увеличаване на броя на потребителите им. Най-голям брой 

потребители на решения за електронно обучение днес са концентрирани в САЩ и Канада и 

сред европейските страни във Великобритания, следвани от Германия, Италия и Франция[2]. 

До 13.03.2020г. електронно обучение в дистанционна форма на територията на България 

се предлагаше главно във висшите учебни заведения. След тази дата, поради пандемията от 

коронавирус  COVID-19 на територията на нашата държава, всички образователни институции 

преустановиха присъственото обучение и преминаха към електронно обучение в онлайн среда. 

Поради  епидемичната обстановка на територията на България,  същото последва и през 

учебната 2020-2021г. Според времето и мястото обучението в онлайн среда се провежда 

В 
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синхронно – едновременно участие на преподаватели и учащи в учебния процес или 

асинхронно – независимо от времето и мястото. 

Електронното обучение включва всички форми на образователни методи и инструменти, 

при които процесът на трансфер на знания и умения се осигурява чрез компютри и интернет. 

Процесите на електронно обучение включват уеб базирано обучение, компютърно базирано 

обучение, учене чрез виртуална среда и мултимедийно съдържание - текст, анимация, видео и 

аудио стрийминг. Електронното обучение включва все повече и по-разнообразни форми, като 

например дистанционно обучение, преподаване на разстояние, класни и извънкласни дейности, 

интерактивни обекти, като например дъска. 

За работата си в електронна среда съвременното училище разчита на образователните и 

управленските дейности. В съвременните условия на информатизация на образованието има 

процес на по-ранно интегриране на компютърните технологии в образователния процес на 

основното училище. Една от най-важните задачи на съвременния учител в началното училище 

е способността да организира професионални дейности в електронна образователна среда. 

Компютърните и информационните технологии помагат на учителите в началните училища при 

организирането на учебния процес, а също така развиват у учениците умения и компетенции 

като: 

 способността да се ориентират в информационните потоци от заобикалящия ни свят, да 

овладеят практически начини на работа с информация, да развият умения, позволяващи обмен 

на информация, използвайки съвременни технически средства; 

 преминаване от обяснителен и илюстративен начин на обучение към активен, при който 

детето става активен предмет на образователната дейност. Това допринася за съзнателното 

усвояване на знанията от учениците; 

 активизиране на познавателната дейност на учениците; 

 участват в уроци на високо естетическо ниво (музика, анимация). 

Тази технология е ефективна на всеки етап от урока: при обяснение на нов материал, при 

фиксиране на етапа на наблюдение на усвояването на преминатия материал. 

Интензивното развитие на компютърните технологии, а заедно с това и софтуера, днес 

поставя много специални изисквания към обучението на учителите, както в практически, така и 

в теоретичен план. В крайна сметка учителят, на когото е предоставено използването на 

мултимедийни инструменти в урока, не трябва да мисли, че с появата на компютър и проектор 

в класната стая ще се случи чудо. В образованието чудеса не се случват. Ефективно средство в 

неспособни ръце придобива противоположни свойства. Използвайки компютър в урока, човек 

наистина трябва да е наясно каква е целта, която се преследва и какви средства трябва да бъдат 

привлечени за нейното изпълнение. 

Основният проблем, разглеждан в това изследване е свързан с прилагане на необосновани, 

често пъти импровизирани модели на обучение в онлайн среда, което поражда негативно 

отношение от страна на педагозите, както и липса на мотивация и желание за учене от страна 

на подрастващите. 

На база на проучване на наша и чужда литература в областта на електронното обучение и 

конкретни наблюдения на протичане на електронен учебно-възпитателен процес в начален и 

прогимназиален етап се сформира следната изследователска хипотеза: допуска се, че ако има 

създадена от компетентни лица методика на електронно обучение и разработени държавни 

образователни стандарти за онлайн обучение, то методите за обучение и учене ще са адекватни 

на потребностите на обучаващите и обучаемите. 

Обект на изследването е обучението в електронна среда.  

Предмет на изследването са плюсовете и минусите на обучението в електронна среда в 

начален и прогимназиален етап на образование. 
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Целта на научното изследване е да се установи влиянието на различни фактори и нагласи 

при провеждане на обучение в онлайн среда.  

Целта се декомпозира в следните задачи: 

Да се направи характеристика на ефективността на проведеното онлайн обучение.   

Да се дефинира понятието „електронно обучение“. 

Да се ранжират детерминантите, който влияят на учебния процес по време на обучение в 

електронна среда. 

Да се констатира степента на влияние на детерминантите чрез анкетно проучване. 

Отговорът на въпроса в каква степен електронното обучение е посрещнато с негативи 

или позитиви се крие във възможността от една страна да се прилагат адекватни образователни 

политики, съответстващи на спецификата и характерните особености на всяка отделна 

образователна институция, а от друга страна е важно каква е методиката на обучение със 

съответните механизми на взаимодействие между учител-ученик-родител, за да се постигне 

качествен резултат. 

Предложеното изследване е насочено към тези проблеми, към тяхното стратегическо 

изследване и интерпретиране, от позициите на теорията и практиката, както и на съвременните 

измерения за качеството на електронното образование в световен план. 

Това показва актуалността, теоретическата и практическата значимост на проблема за 

разкриване на някои закономерности и на нови подходи и методи в системата на обучението в 

онлайн среда. 

Успешното му решаване в общотеоретичен аспект ще подпомогне намирането на нови 

речения, а в практико-приложен план – създаването на съвсем нова до сега методика за 

обучение в онлайн среда, която ще работи  с оптимална ефективност за всяка една 

образователна степен. 

Обем на извадката:  

В изследването са участвали общо 108 изследвани лица (респонденти), всяко от които е 

пряк участник в онлайн обучение: 16 са преподаватели в начален и прогимназиален етап на 

обучение; 46 са ученици от начален етан; също 46 са и учениците от прогимназиален етап. 

Изследването е проведено в интервала от 07.12.2020г. – 21.12.2020г. Помощ на учениците при 

попълване на анкетата са указали техните родители, тъй като изследването се проведе 

анонимно в онлайн среда.  

С Анкетна карта 1 са анкетирани 92 ученика от начален и прогимназиален етап, от 

няколко училища на територията на град Разград. 

С Анкетна карта 2 са анкетирани 16 педагогически специалиста, практикуващи с 

ученици от начален и прогимназиален етап на територията на град Разград и областта. 

Анкетната карта е специално конструирана за целите на изследването, което се 

осъществява чрез две анкетни карти: №1 и №2. Анкетните карти са частично стандартизирани 

и еднотипни. Съдържат по 25 въпроса: 23 въпроса с по 3 закрити отговора и 3 въпроса с 

възможност за открити отговори. Част от тях са представени по долу заедно с анализ на 

резултатите и графична схема. 

Данните от анкетирането сочат, че всички изследвани лица са участвали пряко в онлайн 

обучение за период между 4 или 5 месеца, считано от 13.03.2020г. до 21.12.2020г., както и че 

сред изследваните няма лица без устройство, необходимо за провеждане на електронно 

обучение. 

Анализ на резултатите от анкетната карта. Данни от изследваните показатели и 

интерпретирането им. 

Имахте ли технически и практически трудности по време  на обучението в онлайн 

среда? 
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Ученици                                                    Учители 

не: 
68,48%

да: 
18,48%

частич-
но: 

13,04%

           

не: 
56,25%

да: 
12,50%

частич-
но: 

31,25%

 
фиг. 1  фиг.2 

 

От анализа на данните става ясно, че голям процент от изследваните лица не срещат 

затруднения при работа с електронни платформи за обучение. Това се дължи на факта, че  

учениците и учителите все по-често в ежедневието си използват компютърни технологии с цел 

усъвършенстване, развитие, извличане на информация, развлечение и т.н. Социално-

икономически фактори са причина за частични или системни затруднения при използване на 

електронни платформи в начален и прогимназиален етап. Има ученици, в чиито семейства 

нямат устройство за онлайн комуникация и получават такова непосредствено преди 

въвеждането на задължително дистанционно обучение в онлайн среда. В такива случаи отнема 

време докато децата и родителите успеят адекватно де се ориентират във виртуалната класна 

стая. Друг фактор, със същите последствия е липсата на високоскоростна, качествена интернет 

връзка. 

Не така обаче стои въпросът при педагогическите специалисти, които срещат 

затруднения при осъществяване на педагогическа комуникация в онлайн среда.  Те са 

изправени пред предизвикателството да бъдат не само учители, но и достатъчно добре 

технически подготвени специалисти, които да се ориентират своевременно и адекватно във 

времето и ситуацията в която се намират.  

Умеете ли да използвате  компютърните технологии ( виртуални класни стаи, 

образователни платформи, облачно пространство)? 

 

                    Ученици                Учители 

да
39,13%

частич
но

44,57%

не
16,30%

                    

да: 
37,50%

частич
но: 

43,75%

не: 
18,78%

  
                     фиг.3             фиг.4 
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Докато при присъственото обучение вниманието на децата е приковано към образа на 

учителя, които води урока осъществявайки пряк контакт с тях, при електронното обучение това 

внимание се ангажира от всички електронни ресурси които учителят предварително е обмислил, 

оформил в достъпен вид и предоставил на подрастващите. Ниската компетентност на учителите 

в сферата на компютърните технологии, участието в прекалено малко обучения за работа в 

онлайн среда и страхът от новото и непознатото доведоха до хаос и дезориентираност в 

образователния процес при първото затваряне на училищата поради наложената световна 

пандемия. Голяма част от учениците бяха обучавани асинхронно не в образователни платформи, 

а в Skype, Facebook и Viber. Масовото впечатление от асинхронното обучение се свежда до: 

изпращане на снимков материал със зададения урок и задачите, които учениците трябва да 

изпълнят. Това може и да е добър вариант за възпитаниците на висшите учебни заведения, но 

не и за учениците от начален и прогимназиален етап. Този тип работа  доведе до демотивация и 

незаинтересованост от страна на ученици и родители, деактивира подрастващите и създаде 

масова нагласа, че дистанционното обучение не само не е добра практика, но и прекъсва 

връзката учител-ученик. Това доведе до негативни отзиви и нагласи от страна на родители и 

ученици при второто затваряне на образователните институции поради епидемичната 

обстановка в България, тъй като те вече имаха очаквания какво предстои.  Може би точно тук 

много учители забравиха своята роля на лидери в образователния процес и вместо да се насочат 

към отделяне на нужното време за усъвършенстване на своите умения и компетенции чрез 

възможностите, които предлагат съвременните технологии на 21 век, за да убедят родителите и 

подрастващите, че дистанционното обучение макар и да не може да замести присъственото е 

добра алтернатива, имайки предвид ситуацията, в която се намира страната ни, те изразяваха 

съпричастността си към родителите, като споделяха мнението им колко е „трудно, неясно и 

противопоказно“ да се учи в онлайн среда. А всъщност електронното обучение предлага 

прекрасни възможности за онагледяване, обясняване, стимулиране и развитие стига учителят 

да бъде добре запознат и да знае как да предложи всичко ново или вече изучено по най-

привлекателния за учениците начин чрез: платформите за осъществяване на синхронно  

обучение (Teams, Zoom, Discord, 8x8vc) ; облачните технологии (MS Office and Office365, G 

Suite);приложенията за създаване на образователни игри (Learningapps.org, Bookwidgets.com, 

Flippity.net); инструментите за оценка ( Wordwall.net, Exam.net, Smartest.bg, Kahoot.com, 

Web.seesaw.me, Liveworksheets.com); географски и исторически карти (Spatium.bg, 

Oldmapsonline.org); генерирането на видео тестове (Vizia.co, Edpuzzle.com), електронните 

книжки, скоростното четене и аудиодиктовки ( Ourbooks.com, App.writereader.com, Reader pro); 

стимулирането на творческото мислене чрез създаване на интерактивни картички (App. 

Edu.Buncee.com);предоставянето на възможност на учениците да се движат повече и да 

развиват емоционална интелигентност (App.gonoodle.com). Колкото повече учителят знае в 

областта на ИКТ, толкова повече знания успява да предаде на възпитаниците си , а повечето 

знания водят до по-големи изисквания, от които пък следват по-високи резултати. Часовете по 

компюрърно моделиране влизат в програмата за ООП като задължителна дисциплина в III клас. 

В прогимназиален етап подготовката продължава с предмета информационни технологии. Това 

би следвало до доведе до някаква пропорционалност в съотношението между уменията и 

компетенциите на учителя и знанията, които учениците придобиват. Колкото по-често в хода 

на учебния процес, по който и да  е предмет, присъстват фрагменти от електронното обучение, 

толкова по-лесен е преходът на педагози и ученици от присъствена към дистанционна форма. 

Разчупването на стереотипите за преподаване и предоставяне на информация е 

предизвикателство, което дава възможност на съвременния учител да се разгърне към 

новостите, които предлага образованието на 21 век, за да може отново да изпълнява функциите 

си на мениджър, но вече във виртуалната класна стая. И ако до сега тези функции се 

приписваха само и единствено на учителя, то към днешна дата, все по-голяма става ролята на „ 
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скрития мениджър“ – родителя. В определена степен, без неговата „скрита“ роля, 

осъществяването на синхронни онлайн часове се случва трудно и мъчително в начален и 

прогимназиален етап, тъй като учениците са малки, лесно се разсейват, губят концентрация, 

сблъскват се с технически трудности и много  често имат нужда от помощ и навигация от 

страна на възрастния до тях.  

Качествен,ефективен и благоприятен синхронен електронен процес е възможен само с 

участието на мотивирани ученици, амбициозни родители и не на последно място – отлично 

подготвени технически педагогически специалисти. 

 

Колко време отделяте за игри, филми и други други развлечения в интернет? 

Ученици 

0%2% 4%

7%

 
фиг.5 

 

Диаграмата показва, че сред изследваните няма такива, които не влизат в интернет и 

процентът на тези, които прекарват ограничено време там е сравнително малък. Общо 87% от 

учениците прекарват средно 3 и повече от 3 часа в интернет. Толкова е и ежедневното време 

предвидено за онлайн обучение. Това доказва, че в повечето случаи, съпротивата на родителите, 

че децата им се претоварват и дистанционното обучение предизвиква главоболие и други 

състояния на дискомфорт е неоснователна. Разликата е, че по време на електронно обучение в 

хода на урока често има моменти, когато не е необходимо учениците да се взират в екрана, а 

играейки игри за забавление погледът  е прикован през цялото време към електронния носител. 

 

Удовлетворени ли сте от продължителността на учебните часове? Стига ли ви 

времето за всичко предвидено за часа? 

Учители 

да не

 
фиг.6 
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Този въпрос е зададен с възможност за разгърнат отговор. 

При онлайн обучението се сблъскваме с проблема за времетраенето на учебните часове. 

Средно около 5 мин. отнема организацията преди учебния час във виртуалната класна стая и 

времето за методическа работа намалява. Голяма част от преподавателите в начален и 

прогимназиален етап споделят притесненията си относно времетраенето на часовете. Учебният 

материал е обемен и трудно може да се редуцира.Това се усеща най-вече при предметите с 

висока трудност в начален етап и при предметите с висока и средна трудност в прогимназиален 

етап. В допълнение на това, качеството на интернет връзката в определени моменти усложнява 

допълнително нормалното провеждане на учебен процес. Предимството в начален етап е, че 

там преподава един учител и времето за организация е по-малко. Не така стоят нещата за 

учениците в прогимназиален етап, където по всеки предмет преподава различен педагогически 

специалист. Там часовете са с по-голяма продължителност, но времето, което се губи за 

организация на класа както и обемът на учебния материал са много повече. Въпреки всички 

интерактивни възможности за поднасяне на учебния материал, които предлага дистанционното 

обучение ограничеността на времето предвидено за вземането на една методическа единица не 

може да се компенсира по никакъв начин. Част от учителите в начален етап споделят, че за да 

успеят да свършат всичко предвидено за учебния час и да проверят усвоените знания на 

учениците използват часовете, предвидени за спорт, развлечение и усвояване на умения, което 

не е редно и ако се превърне в честа практика няма да бъде в полза на подрастващите. 

По-трудно ли Ви е да  научавате уроците си, когато учите във виртуална класна стая? 

Ученици 

17%

51%

32%
винаги ми е трудно

понякога имам 
затруднения

не срещам затруднения

 
фиг.7 

Обработката на данните показва, че голям процент от учащите не срещат затруднения 

при учене, тъй като при синхронното обучение се осъществява взаимодействие и обмен на 

информация между преподавател и обучаеми в реално време и участниците могат да задават 

директни въпроси на учителя и да получават незабавна обратна връзка. В едно онлайн 

обучение може да се използват разнообразни изразни форми – видео, аудио, текст, тестове за 

знания и т.н., това  води до по-висока ангажираност и ефективност при разбиране и запомняне 

на информацията, тъй като подпомага участници с различни стилове на учене. Най-голям е 

процентът на ученици, които срещат затруднения несистемно и това се дължи най-често на 

качеството на интернет връзката. Устройството за осъществяване на електронно обучение също 

не е за подценяване. Много от учениците използват мобилните си телефони, тъй като те са най-

евтиният и достъпен вариант, но имат ограничени възможности и малкият екран предизвиква 

https://www.novavizia.com/model-za-stilove-na-uchene-na-feldyr-i-silvyrman/
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много неудобства. Друга трудност е усвояването на приложни умения по учебните предмети и 

в този случай нищо не може да замени живия контакт.  

Не всички ученици са отличници. И това не зависи от формата в която се обучават – 

присъствена или дистанционна. Тук влияние оказват мотивацията, дисциплината, 

любознателността, заинтересоваността на родителите,етноса и т.н. Когато един ученик е 

придобил съответните знания и компетенции той ги показва и развива, независимо от формата 

на обучение. Онлайн обучението не е за всеки  по технологични причини. Ако един обучаем не 

притежава нужните технически умения или не се чувства комфортно с технологиите, той ще 

изпитва затруднения в рамките на онлайн обучението, респективно и вътрешна съпротива да 

учи по този начин. Това води до естествения извод, че онлайн обученията не са за хора с ниска 

компютърна грамотност. 

Искате ли,  учебните часове във виртуалните класни стаи да са с по-голяма 

продължителност от 20мин. за начален етап и 30мин за прогимназиален? 

Ученици 

 
фиг.8 

 

Продължителността на учебните часове в присъствена форма е между 35 и 40 минути 

според възрастовата група – значително повече, отколкото е при онлайн обучението. Освен 

това, когато са в училище учениците са в типичната за учебен процес среда. При 

дистанционната форма се случва така, че учащите учат по-малко като времетраене, в нова, 

непозната обстановка са, където е нужно много повече време за организация, проверка на 

присъстващи и отсъстващи и много често качеството на връзката предизвиква смущения и се 

налага учители и ученици да повтарят неща по няколко пъти. По този начин, по независещи от 

никой причини се губи ценно време, което може да бъде използвано за упражнения, въвеждане 

на нови знания, изпитване, обяснения. Предметите с висока трудност изискват много повече 

писане, допълнителни разяснения, планове, чертане – все дейности , без които урока не може, 

но и отнемащи време. Разбира се винаги е имало и ще има ученици, които бързат да свърши 

учебния час независимо от неговата продължителност. 
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Предвиденото време за онлайн часове достатъчно ли е? 

Учители 

не
56,25%

има случаи, 
когато времето 

не ми стига
25%

да
18,75%

 
фиг.9 

 

Виртуалните класни стаи са предизвикателство за българските учители. Въпреки всички 

възможности, които предоставят е трудно учителят да споделя ресурс на екрана, да записва и 

онагледява, да следи за дисциплината  и едновременно с това да говори по поставената тема. 

Предметите с висока и средна трудност изискват повишена концентрация, а онлайн средата и 

липсата на пряк контрол от учителя често дезориентират учениците.  Липсва методика за 

обучение онлайн и това може би е основният пропуск на този вид обучение. Учебниците, 

учебните тетрадки и допълнителните помагала съдържат прекалено много материали и времето 

е недостатъчно. От гледна точка на учениците – родителите им често не могат да им помогнат 

със заданията и дори самите деца предпочитат да са повече време в час, за да изпълнят 

възможно най-голяма част от задачите си. Този проблем отсъства единствено в часовете с 

ниска трудност, но тези часове са предназначени за разтоварване или активна спортна дейност 

и ограниченото време лишава обучаемите от спорт, музика и изкуство. 

 

Считате ли, че дистанционното обучение е добра алтернатива на присъственото 

обучение, имайки предвид, че поради епидемичната обстановка в страната това е 

единственият вариант за учене и преподаване?  

Учители Ученици 

 

71%

29%

да не

 
фиг.10 фиг.11 

 

 

11%

27%
62%

категорично да

в голяма степен да 

не
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България е една от страните, които се справят сравнително добре с организирането на 

обучение в онлайн среда, както посочват и резултатите от изследването. Разбира се, този вид 

обучение е частично заместваща, временна алтернатива. Голяма грешка е дистанционното и 

присъственото обучение да се противопоставят помежду си. Това са различни, но допълващи се 

форми на обучение и учене, между които се намира доста обширна област от смесени решения, 

които често се оказват много по-продуктивни. И през първата вълна на коронавирус през 

пролетта на 2020г., и по време на втората по-голяма част от учениците се обучаваха синхронно, 

за да не се прекъсне контактът с учителите, което наложи много повече работни часове на ден 

за педагозите. Проблемите вече не са свързани с платформи, камера, микрофон, споделяне на 

екран и електронна дъска, а с по-дългия престой на учениците извън училище. Това е проблем, 

който засяга главно възпитаници от най-уязвимите групи. 

 

След края на Пандемията от Covid-19 бихте ли използвали платформите за електронно 

обучение за преподаване или учене (консултации, подготовка за състезания, допълнителни 

занимания, проекти)? 

 

   Учители                                                       Ученици 

              
                             фиг.12      фиг.13 

 

Голям процент от изследваните са оценили предимствата, които предлага електронното 

обучение и са склонни да не се откажат напълно от работата в онлайн среда. Гъвкавостта е 

голямото предимство на дистанционното обучение. То може да протече от всяко едно място, по 

всяко време и освен това спестява време, а в някои случаи и разходи. Дейностите по проекти, 

подготовките за състезания, индивидуалните и груповите консултации са все дейности, които 

водени в онлайн среда биха довели до добри резултати. Учебни часове, в които 

междупредметна връзка са информационните технологии биха довели до резултатност и 

качество на учебния процес и вероятно биха се утвърдили като добра практика, ако имаше 

методика за преподаване онлайн, която стриктно да се следва. Макар че учебните планове и 

програми не зависят от средата на обучение, по-краткото времетраене на часовете при 

електронното обучение е препятствие, с което учители и ученици не могат да се справят и това 

налага нужда от нова методика, нови стандарти, споделяне на добър опит и практики по всеки 

един учебен предмет. 

Изводи от теоретичния анализ: 

Използването на ИКТ в процеса на обучение има следните предимства: осъществяване на 

полисензорно възприятие на материала; способността за демонстриране на различни обекти; 
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комбиниране на аудио, видео и анимационни ефекти в един урок помага да се компенсира 

количеството информация, получена от децата; движението, звукът и анимацията привличат 

вниманието на учениците и допринасят за увеличаване на интереса към учебния материал; 

насърчава ефективното усвояване на материала, развитието на паметта, въображението, 

творчество на децата; осигурява видимост, която насърчава възприятието и по-доброто 

запаметяване; слайдовете и видеоклиповете позволяват да показвате тези моменти от външния 

свят, наблюдението на които причинява трудности: например растеж на цветя, въртене на 

планетата около слънцето, движението на вълните; симулиране на житейски ситуации, които е 

невъзможно или трудно да се покажат и видят в ежедневието (възпроизвеждането на звуци от 

природата). 

Важно предимство на електронното обучение е неговата голяма ефективност – колкото 

по онагледен е учебният материал, толкова по-лесно и бързо се запаметява. Естествено, това 

предимство не винаги работи. Всичко зависи от материала, който се изучава и от метода, по 

който се преподава. 

Друга положителна характеристика на онлайн обучението е свободата по отношение на 

местоположението и формирането на самостоятелност. То е гъвкаво, достъпно и удобно. 

Разнообразието от образователни платформи е един от големите плюсове за учениците. 

Тук  има възможност всеки урок да бъде записан, слушан и гледам многократно.  

Дистанционното обучение пести пари. Ежегодно, в началото на всяка учебна година на 

родителите са налага да купуват допълнителни помагала и пособия. В онлайн средата има богат 

избор на безплатни упражнения, електронни варианти на сборници и помагала. 

Не трябва да се  забравя фактът, че електронното обучение беше единствения начин за 

получаване на образование по време на пандемията от коронавирус,  но има и своите 

недостатъци. Един от тях е ограничението на скоростта на връзката. Това се отразява върху 

възпроизвеждането на звука, видеото, споделянето на екран, дъска и големи картинки. Ставаме 

прекалено зависими и обвързани с технологиите. Водещ минус е липсата на пряк контакт с 

учителя. Учениците попадат в изолирана среда и усещат чувство на изолация и самота – липсва 

общуването в училищна среда. Компютрите са добра алтернатива в създалата се ситуация с 

Covid-19, но не могат заместят личния контакт. Липсата на обикновено общуване с 

преподавател предизвиква трудности в учебния процес. Друг минус на дистанционното 

обучение е въвеждането на дисциплина в учебните часове. Тук често учителят е безсилен, а 

времето което се отделя за организация на класа не може да бъде компенсирано. Последен 

недостатък, но не и по значимост е липсата на методика за онлайн обучение. Не всеки предмет 

може да бъде изучаван на  компютър с лекота. Електронното обучение не е подходящо за 

дисциплини, където се изисква повече общуване и израз на човешки емоции, особено в начален 

и прогимназиален етап.   

Препоръки: 

В Българските училища електронното обучение върви уверено към развитие и 

усъвършенстване на качеството, което предлага. Интензивното му развитие предизвиква все 

по-голям интерес у потребители, институции и специалисти. За по-нататъшното му 

усъвършенстване в перспектива е необходимо да се формира методологична база, 

организационна и управленска структура, както и да се разработят теоретични, научни и 

психологически подходи. 
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