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РЕЗЮМЕ
Настоящата публикация третира проблема за учебното съдържание на учебните дисциплини: “Информационни системи” и “Компютърни мрежи и
комуникации” и по-специално възможностите за ефективно провеждане на обучението по тях в условията на Интернет. Подчертани са предимствата и
недостатъците на електронното обучение и са очертани компонентите за компютърно реализиране, които са необходими за осъвременяване на
обучението на инженерни кадри в МГУ “Св. Иван Рилски”. Като се тръгва от опита на големи фирми като CISCO и Microsoft, се очертават промените, които
следва да се осъществят в обучението на инженерни кадри с оглед целесъобразното осъществяване на реформата на висшето образование в рамките на
МГУ “Св. Иван Рилски” и по-специално по тематиката на посочените по-горе учебни дисциплини. На основата на критична преценка на динамично
изменящата се технологична основа за достъп и събиране на информация в условията на Интернет, се определят съвременните усложнени изисквания
към обучавания. Наред с това се илюстрира променената “работна среда” на обучаващия, което в крайна сметка води до промяна на формата и
съдържанието на учебните единици, учебните пособия и средствата за преценка на професионалното ниво на бъдещия инженер.

През последните години влиянието на информационните
технологии и съхраняваните в Интернет данни нарасна
неимоверно много. Наред с развитието на средствата за
съхраняване и пренасяне на данни непрекъснато расте
нуждата от информация. Глобалната мрежа революционизира света на компютрите и комуникациите. Интернет се
превръща в механизъм не само за световно разпространение на информация, но и средство за взаимодействие
между хората и усъвършенстване на методите за
разпространението на знания и обучение.
Електронното обучение има доказано бъдеще и ще
продължи да се развива и придобива все по-голяма
значимост в сферата на висшето образование, и в
частност за методите на преподаване в Минно-геоложки
университет “Св. Иван Рилски”. Електронното обучение е
особено подходящо при преподаване на Географски
информационни системи и Системи за компютърно
асистиран дизайн (CAD-системи). То се явява едно
сериозно помагало за усвояване на съвременни бизнесзнания, които модерният живот изисква - М.Маждраков и
др. (1996).
Едно изявление на Cisco Systems от 2001 година гласи:
“Електронното обучение предоставя по-бързо учене при
намалена цена, увеличен достъп до обучението и ясна
отчетност за всички участници в обучителния процес. В
днешното общество животът е с ускорен ритъм. Организациите, внедряващи електронно обучение предлагат на

своята работна сила средство, с което да превърнат
промяната в предимство.” Cisco Systems Inc. (2001).
Електронното обучение използва силата на Интернет, за
да осъществи обучение по всяко време и на всяко място.
Неговото ключово предназначение е да намали чувствително времето за учене, чрез предоставяне на специализирана и актуална информация. Така на работещите, се
дава възможност да продължат да бъдат компетентни в
своята област, без да им се налага да се подлагат на
времеемки и скъпи курсове. Средата на електронното
обучение се състои от следните компоненти:
o Виртуални събития, които се случват във виртуални класни стаи или зали за лекции;
o Обучение със скорост, контролирана от обучаващия се;
o Сътрудничество във формата на обучителни
групи, чат-стаи или дискусионни групи;
o Индивидуален план за обучение съобразен с
личните цели и професията на обучаващия се;
o Първоначално оценяване на знанията на
обучаващия се.
Електронното обучение може да приеме много форми, а
именно: “нюс-групи”, конференции или групи за обмен на
новини и съобщения, използване на електронни книги (EBooks) и други електронни устройства.

Системи за организиране на електронното обучение
Модерните технологични нововъведения и тяхното
широко разпространение правят електронното обучение
една открояваща се реалност. В настоящия момент
съществуват две основни технологии за предоставяне на
електронно обучение:
o чрез използване на изготвена програма за
обучение;
o чрез индивидуален избор на обучение.
Системата, при която се използва “изготвена програма за
обучение” е ограничена от времето. Тази категория
включва средства като дистанционни лаборатории, видеофилми и виртуални класни стаи, предавани по мрежа. Тези
методи на електронното обучение са базирани на
симулационен подход. Класната стая в Интернет се превръща в симулация на реална класна стая с характерното
взаимодействие между преподавател и обучаващи се.
Това помага на студента да се почувства част от групата,
въпреки че комуникира електронно, а не присъства
физически. Тези условия ще увеличат мотивацията на
студентите и ще им предостави помощ, когато те срещнат
затруднения.
Системата, използваща “индивидуален избор на обучение” разширява тези характеристики като предоставя
достъп до учебния материал двадесет и четири часа,
седем дни в седмицата, и така прави този начин на
електронно обучение по-гъвкав от предишния.
В табл.1 са показани предимствата на електронното
обучение пред методите на традиционното обучение в
класната стая.
Таблица 1. Сравнение на електронното и традиционното
обучение
Традиционно Електронно
обучение
обучение
Относителна цена
висока
ниска
Достъп
ограничен непрекъснат
Качество
променливо постоянно
Измерване на
трудно
автоматично
резултатите
Запазване на
променливо високо
информацията
Размерът на пазара
Водещите експерти изглежда не достигат до единно
мнение за това колко голям ще бъде пазара на
електронното обучение. Въпреки това Международната
Корпорация за Данни (International Data Corporation - IDC)
предсказва, че към 2003 година увеличението на
корпоративното електронно обучение ще бъде трикратно в
сравнение с 1999. Освен това водещият експерт Merrill
Lynch през 2001 определя потреблението на средства за
електронно обучени в рамките на четири милиарда долара
като предсказва годишно увеличение от около 40% - Sage
Learning (2001). Данните на експертa Piper Jaffray (1999)
предвещават 46 милиарда долара за 2005 с 50% до 85%
годишен ръст. Въпреки конкретните цифри на тези пред-

виждания е ясно, че образованието ще стане следващото
основно приложение на Интернет. Даже и при тези
предсказания за огромен растеж, електронното обучение е
все още новопоявяваща се технология.

Предимства и недостатъци на електронното обучение
Мащабният прогрес към електронното обучение е
несъмнено мотивиран от многото предимства, които то
предоставя. Въпреки това компютрите никога не ще
елиминират напълно хората-преподаватели, както и много
други форми за преподаване. Затова е важно да се
разбере какви са предимства на електронното обучение.
Уникални свойства за електронното обучение:
Някои от уникалните черти на
електронното обучение са ефикасното
обучение на глобално разпределена
аудитория и намалените разходи за
публикуване
и
разпространение.
Електронното обучение също така
предлага
и
индивидуализирано
инструктиране – нещо което печатният
материал не може да предостави, а
курсовете водени от преподаватели
предлагат тромаво и на висока цена.
Електронното обучение може да
отговори на специфични нужди. В
същото време синхронното електронно
обучение
дава
възможност
за
самоопределяне на скоростта на учене.
Напредналите студенти могат да
увеличат скоростта на учене, а също
така и да прескочат части от материала,
които за тях са излишно повтарящи се,
докато начинаещите могат да забавят
своето обучение до пълното усвояване
на материала и тогава да продължат.
По този начин електронното обучение предлага
включването на максимален брой ученици с голям обхват
от начини за учене и нужди.
Предимства на електронното обучение за
преподавателите и организацията: Някои от найзначимите предимства за преподавателя и организацията,
прилагаща методите на електронното обучение, са:
o Намалената средна цена е най-значимият фактор
за приемането на електронното обучение. Елиминирането на разходите свързани със заплатите
на преподавателите, наемите за залите,
пътуването на студентите, квартира и храна са
директно оценими. Намаляването на времето
прекарано от работещите извън работното място
може да стане най-ценното предимство;
o Намаляване на времето за обучение средно с 40
до 60 процента според Brandon Hall (1997);
o Самоопределянето на скоростта на обучение, от
обучаващия се, дава възможност за последователно доставяне на учебни материали;
o Експертни знания се предават и натрупват с
помощта на добри системи за управление на
знания и електронно обучение;
o Издаването на диплома за завършен курс на
обучение и сертифициране са важни елементи на
инициативите за обучение. С помощта на елек-

тронното обучение те могат да бъдат автоматизирани.
Предимства за студента: Освен споменатите по-горе
предимства, съществуват и такива, отнасящи се до студентите:
o Възможността за получаване на всяка информация по всяко време създаваща условия на
студентите да завършат курсовете с удобство
през почивните си часове или в къщи;
o Самоопределяне на скоростта на обучение за
бавно или бързоучещите студенти намалява
стреса и увеличава удовлетворението;
o Взаимодействието ангажира учещите, като ги
движи с лекота през обучителния процес.
Недостатъци на електронното обучение: Въпреки
своите безспорни предимства електронното обучение има
и недостатъци:
o Поради разходите за разработка предварителното инвестиране, за внедряването на електронно обучение, е по-голямо. Нужно е осигуряване на финансиране;
o Изисквания към използваните технологии. Тук е
нужно да се определи дали наличната технологична инфраструктура може да постигне целите
на обучението, дали допълнителните технологични разходи ще бъдат оправдани и дали ще
бъде постигната съвместимост на софтуера и
хардуера.
Случаите, при които електронното обучение няма да
бъде в състояние да конкурира другите методи за обучение са:
o Технологичните пречки, стоящи пред потребителите, най-често са недостъпност до нужните
технологии и “технофобия”;
o Намаленото културно и социално взаимодействие може да се окаже недостатък. Подтискането
на персонифицирането на човешката дейност от
комуникационните механизми като например
невъзможността за предаване на езика на тялото
и елиминирането на прекия контакт.
Електронното обучение в условията на глобализация
на световната икономика
Модерните тенденции в електронното обучение са свързани с все по-голямата нужда за пряко приложимо обучение в производството, в условията на глобализация на
световната икономика.
В Съединените Американски Щати се появяват три
интересни направления свързани с обучението и
Интернет:
o Обучение "по всяко време и на всяко място";
o Конкурентно-ориентирано обучение;
o Обучение, което продължава цял живот.
Обучението "по всяко време и на всяко място": То
има за своя цел подхода, при който използвайки водещи

методи за дистанционно обучение, студент или инженер,
където и да се намират и по всяко време, биха могли да
получат достъп до курсове за обучение. Това би било найудобно от потребителска гледна точка. Сложността на
висшето образование налага някои промени в тази
дефиниция, а именно: предлагане на курсове с по-добре
структуриран материал.
Стратегията за изграждане на обучението "по всяко
време и на всяко място" изглежда сравнително проста:
o Да се разработи качествена програма за обучението "по всяко време и на всяко място" за
практикуващите инженери и студентите, учещи по
домовете си;
o Да се позволява на студентите да имат творческа
свобода в своите програми за обучение, за да се
гарантира свобода на усвояване на знанията,
необходима за подобряване на производителността на труда, но в същото време да се
поддържа образователната рамка, необходима
за институционалната репутация и акредитация.
Конкурентно-ориентираното обучение: КОО в САЩ
е подход дефиниран от производството. Ако е възможно
да се характеризира един процес, то е възможно да се
определи изходният продукт, при познаване на входния.
КОО е изградено на базата на подобна философия. За да
сме в състояние да определим резултатите, трябва да
можем да поставим рамките на процеса на обучение. От
академична гледна точка проблемът е малко по-сложен,
защото съществува голямо разнообразие на входния поток
от новодошли студенти.
Усвояването на знания се подпомага от структурирането
на знанията около основни концепции и принципи, които е
имал студентът преди стартовата точка на ефективното
обучение. Също така, за да се повиши ефективността на
обучението е необходимо самонаблюдение на процеса на
учене - "мета-учене".
Може да се обобщи, че обучението е една фундаментална концепция. Някой принципи взети от производството, биха били полезни, а именно:
o Системата трябва да бъде разработена на
базата на концепцията за продукта;
o "Гласът на клиента" трябва да определя началните условия;
o Очакванията на клиента трябва да бъдат
измерими.
Усвоявайки тези принципи в обучителния процес, става
ясно че трябва да бъде усвоен системния подход към
обучението.
Обучението, което продължава цял живот: С цел
създаване на методология за работна конкуренция, може
да се предприеме конструирането на модел на структура,
подходящ за която и да е фирма, заинтересована от
веригата за доставяне на знания. Един такъв модел ще
помогне да се отговори на следните въпроси:

o

o

o

Как една фирма би могла да проведе образователно мероприятие и да осъществи неговото
провеждане, както от гледна точка на самата нея,
така и от гледна точна на индивида? Дали
посредством часове в класна стая и програми
завършващи с издаването на сертификат?
Какви са средствата за измерване на образованието и натрупания опит, които водят до
истински резултати, оценими от гледна точка на
бизнес-очакванията?
Как една фирма трябва да оформи работните си
екипи, като разполага само с крайна бройка
научни работници?

Имайки предвид ограниченията наложени от малкия
брой обучаващ персонал, динамичните очаквания базирани на променящото се търсене, и ресурсите достъпни в
дадената фирма, може да се предложи създаването на
система за определяне на работната конкуренция. Целта
на една такава система за обучение е да гарантира
прилагането на адекватни методи за обучение на
персонала.
Интегриране на трите подхода в един модел: Ясно
е, че трите модела на обучение трябва да бъдат свързани
в еднородна образователна стратегия. Една такава
стратегия ще се развива с установяването на доверие на
фирмите към академичните институции и с подобряването
на отзивчивостта на последните към нуждите на бизнеса.
Преподаването на учебни дисциплини, включващи
тематиката на “Информационните системи” и на “Компютърните мрежи и комуникации” заема все по-широко място
в учебните програми по “Информатика” на различни
специалности в МГУ. С въвеждането на магистърската
форма на обучение значително нараства търсенето на
тази тематика. Като се отчита световния опит в тази
област и наличието на възможности за ползване на
Интернет и на мултимедийни инструменти е естествено да
се направят опити за реализиране на учебни пособия,
създадени с модерни средства и ориентирани към
използване на инструментите на -съвременните
информационни технологии. Чрез използване на
подходяща “търсачка” в Интернет, заинтересованият
потребител може да попадне на многобройни учебни
курсове по дадена тематика. Това се отнася и до
тематиката по “Информационни системи” и по
“Компютърни мрежи и комуникации”. Подобни курсове са
неудобни с това, че са съставени на чуждоезикова основа
и при специфична базова идея, заложена в учебния план.
Въпреки тези недостатъци, подобни курсове са полезни
примери, съдържащи множество поучителни техники по
отношение на методиката и формите на обучение.
Главното, което всички те “носят”, е възможността за
индивидуализирано обучение по материал, построен на
принципа на хипертекстовите структури.
Опитът на фирмени гиганти в областта на компютърните
мрежи и електронното обучение е изключително ценен.
Полезно се явява анализирането на методиката, разра-

ботена в “Cisco Networking Academy” за преподаване на
Компютърни мрежи. Програмата за мрежово обучение на
Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) променя
начина, по който хората са свикнали да учат. Програмата
за мрежово обучение на Cisco е задълбочена програма за
електронно обучение, която предоставя на студентите
умения в работата с Интернет, които са важни в условията
на глобалната икономика. Програмата за мрежово обучение осигурява уеб-базирани материали, online-тестване,
проследяване на процеса на обучение на студентите,
работа в лаборатории, упражнения с инструктор и подготовка за сертифициране в съответствие с индустриалните стандарти. Партньорите на Cisco от бизнеса, правителствата и обществените организации формират една
екосистема, която предоставя набор от услуги и
необходима поддръжка, за да се развие утрешната
работна сила.
От друга страна специализацията и приложението на
методите на електронното обучение, в сферата на
информационните системи и в условията на МГУ “Св. Иван
Рилски”, се концентрират около “Географските информационни системи”. Методологията за разработване на
учебни пособия и програми по специалността "Информационни системи", трябва да е ориентирана към сферата на
Географските информационни системи, като една модерна, актуална и все по-налагаща се област на приложение
на информационните системи - М.Маждраков и др. (1996).
Събирането и управлението на пространствена информация е без съмнение трудна задача. Тя се е осъществявала от стотици години, но без помощта на компютрите и
информационните системи. Едва през последните две-три
десетилетия, компютъризираните системи направиха тези
задачи по-лесни за изпълнение.
Може да се каже, че първата географска карта, начертана на стените на гробниците на фараоните в египетските
пирамиди, всъщност е и първата географска система.
Модерното понятие за Географска информационна
система (ГИС) представлява компютъризирана система с
географска или пространствена насоченост. Администрацията се нуждае от пространствена информация, за да
вземе множество решения за своите рутинни дейности.
Учени, от географи до археолози, събират и анализират
пространствени данни. Така база за разбиране на
понятието ГИС, могат да бъдат всички традиционни
задачи, които са обосновали развитието на Географските
информационни системи.
Безжично обучение – мобилно обучение – “mlearning”: През последните години терминът “мобилно
обучение” придоби голямо значение като включи в себе си
обучението осъществявано посредством безжичните
технологии.
Мобилният хардуер е основната съставна част на
мобилното обучение, защото се явява точката, в която се
срещат мобилните информационни технологии и електронното обучение, за да създадат методи за обучение “по

всяко време и на всяко място”. Напредъкът в портативните
технологии идва тъкмо в нужното време, за да посрещне
нуждите за обучение с по-ниска цена.
Модерните хардуерни технологии включват сравнително
голям екран, клавиатура, MP3-възпроизвеждащо устройство, цифрова камера и всичко това в едно устройство не поголямо от човешката длан. Софтуерът, използван за
мобилно обучение, превръща джобния компютър в гъвкаво
пособие за презентация. Съдържанието на мобилното
обучение е най-подходящо за специфични области като
изучаване на чужди езици. WAP-технологията се прилага
успешно при дискретни елементи на електронното
обучение като регистрация в курса за обучение, връзки
към WAP-страници, препратки към други документи,
обратна връзка и др.
Клетъчните мрежи от трета генерация (3G) се явяват
една подходяща технология за много задачи на мобилното
обучение. ШРКМД (Широколентово Разделяне на Кода с
Множествен Достъп - Wideband Code Division Multiple
Access (WCDMA)) е технология за широколентов радиодостъп създадена през януари 1998 от ЕИТС (Европейски
Институт за Телекомуникационни Стандарти - European
Telecommunications Standard Institute (ETSI)) за
осъществяване на поддръжка на мултимедийни услуги от
трето поколение.
Тя е оптимизирана за високоскоростни мултимедийни
услуги като предаване на глас, достъп до Интернет, видео
конференции и др. Технологията ще предоставя скорост
на достъп достигаща до 2 мегабита за секунда в областта
на близката връзка, т.е. горещите точки, и 384 килобита за
секунда в останалите области като ще гарантира пълна
мобилност. УМТС (Универсална Мобилна Телекомуникационна Система - Universal Mobile Telecommunication
System (UMTS)) е стандарт за доставяне на услугите на 3G
и е разработена под покровителството на ЕИТС. Разбира
се все още съществуват области за разработки свързани с
3G. Ограничените честоти определени за УМТС може да
се окажат недостатъчни, за да поберат информационната
лента изисквана от мултимедията. Съществуват и други
технологии като “Bluetooth” с еквивалентни възможности,
които могат да покрият редица широколентовите мултимедийни услуги.
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ABSTRACT
This article intends to study the problem of educational content of the subjects “Information Systems” and “Computer Networks and Communications” and particularly
the capabilities for efficient teaching of these subjects with the use of the Internet. The report draws the benefits and drawbacks of e-learning, and drafts the
components used for organizing computer based systems, needed for modernizing the education of engineers at the University of Mining and Geology “St. Ivan
Rilski”. Starting from the experience of large companies as Cisco Systems and Microsoft, the changes that should take place in education of engineer specialists are
drawn, with a view to the expedient accomplishment of the reform of higher education in the frameworks of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” and
especially the matter of the mentioned earlier subjects. The contemporary complicated requirements to the people being educated are defined on the bases of a
critical assessment of the dynamically changing technological data access and gathering by the means of the Internet infrastructure. Except that, the changed
“working environment” of the educator is illustrated, which finally leads to a change in form and content of educational units and means of assessment of the future
engineer’s professional level.

During the last years information technologies and data stored in the Internet have significantly increased their influence. The need
of information constantly grows with the development of data storage and data transmission devices. The Global Network
revolutionized the world of computers and communications. The Internet became a mechanism not only for worldwide distribution of
information, but a means of interaction between people and improvement of methods for distribution of knowledge and education.
E-Learning has a proven future, and will continue to develop and gain greater and greater significance in the field of higher
education, and in particular for the methods of teaching in the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”. E-Learning is
particularly adequate for instructing Geographic information systems and Systems for Computer aided design (CAD Systems). ELearning turns to be a substantial appliance for mastering contemporary business knowledge, demanded by modern life М.Маждраков и др. (1996).
A Cisco Systems (2001) statement says: "E-Learning provides faster learning at reduced costs, increased access to learning, and
clear accountability for all participants in the learning process. In today's fast-paced culture, organizations that implement E-Learning
provide their work force with the ability to turn change into an advantage."
Е-Learning is utilizing the power of the Internet to enable learning at anytime, anywhere. Its main purpose is to considerably
reduce the time people need to learn by providing specialized up to date information. This allows workers to stay competent in their
jobs without the need to undertake time consuming and expensive courses. The E-Learning environment generally consists of the
following components:
o Virtual events taking place in virtual classrooms or lecture halls;
o Self-paced education delivered over the Internet;
o Collaboration in the form of learning groups, chat rooms, or discussion groups.
o Competency road maps supplying a custom learning plan based on personal goals and profession of the student;
o Assessments for primary placement.
E-Learning can take many shapes for example: newsgroups, conferences, usage of electronic books (E-Books) and other
electronically based devices.
E-Learning Organization Systems
Recent technological improvements and their wide implementation have made e-Learning a distinct reality. Currently there are two
main delivery technologies, which are used for E-Learning:
o Scheduled delivery platforms;
o On-demand delivery platforms.
o
Platforms with scheduled delivery are restricted by time requirements. This category includes appliances such as remote
laboratories, videos broadcast over a network, and virtual classrooms. These electronic learning methods are based on the
simulation approach. The classroom becomes a simulation of a real classroom on the Internet, with interaction between instructors
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and students. This makes the user feel part of a group, being an online user as opposed to a real life one. This is likely to raise the
motivation of students for the course and proposes help when the student has difficulties.
On-Demand delivery systems enhance these characteristics by providing twenty-four hours educational material for the student,
seven days a week, making this way of delivery more flexible than the former.
The following table compares the benefits of online learning and traditional classroom methods:
Table 1. Comparison of e-learning to traditional education
Traditional
E-Learning
education
Relative cost
High
Low
Access
Limited
Continuous
Quality
Variable
Constant
Result assessment
Difficult
Automatic
Retaining of information Variable
High
The size of the market
It seems that leading experts are in disagreement on predicting how large the e-learning market will become. For example the
International Data Corporation (IDC) predicts by the year 2003 corporate e-learning will reach a three-fold growth from 1999. A
further leading expert Merrill Lynch (2001) predicts $4 billion in 1999, which will continue to increase at 40% annually – Sage
Learning (2001). Data given by the expert Piper Jaffray (1999) claim $46 billion by 2005 with a 50% to 85% annual growth. Despite
the tangible figures of these predictions what is ringing, is that e-learning will turn into the next main application for the Internet. Even
with these predictions of rapid growth e-learning is still a new-appearing technology.
Advantages and Disadvantages of e-Learning
The significant progress towards e-learning is undoubtedly motivated by the numerous benefits it offers. Nevertheless computers
will never completely eliminate human educators or other forms of instruction. That is way it is important to understand exactly what
are e-learning advantages.
Unique Features to e-Learning: Some of the unique features of e-learning are effective training of a globally distributed audience
and reduced publishing and distribution expenses. Another benefits of e-learning are individualized instruction, which cannot be
provided by print media, and courses led by teachers give up ungainly and at high cost. Е-learning can answer to specific needs. In
addition, synchronous e-learning is self-paced. Advanced students may speed up through or bypass the course material that is
redundant while novices could slow their own headway until they fully comprehend the content, and then go on.
In this way, e-learning is suitable for a maximum number of students with a large span of learning styles and needs.
Advantages of e-Learning to the Educator and Organization: Some of the most considerable advantages to the educator and
organization, applying e-learning, are:
o Cut of overall cost is the most significant factor in adopting e-learning. The exclusion of costs associated with teachers’
salaries, expenses for room rentals and students travel, accommodations, and dishes are directly appraisable. The
decrease of time spent by employees away from the work place might become the most valuable advantage.
o Reduction of learning time with an average of 40 to 60 percent, as found by Brandon Hall (1997).
o Self-paced e-learning provides consistent delivery of content.
o Communication and capture of expert knowledge is possible with good e-learning and knowledge management systems.
o Issue of completion proofs and certification are essential elements of educational initiatives. With the means e-learning
they can be automated.
Advantages to the Student: Along with just mentioned advantages to students, certain benefits of e-learning include:
o On-demand accessibility that enables learners to complete education process conveniently at off-hours or from their home.
o Self-pacing of education practice for slow or quick learning students reduces stress and raise satisfaction.
o Interactivity engages learners, pushing them with ease through training.
Disadvantages of e-Learning: E-Learning, however, does have drawbacks.
o
Due to development costs there is required a larger up-front investment. Budgets and cash flows will need to be
negotiated.
o
Technology issues of considerable significance include whether the existing technology infrastructure can realize
the training goals, whether additional technological expenditures can be justified, and if compatibility of all software and
hardware can be attained.
Some cases, in which e-learning may not surpass over other training are:
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o
o

Technology problems of the learners usually unavailability of required technologies and technophobia.
Lessened cultural and social interaction can be a drawback. The impersonality, suppression of association of
communication mechanisms such as the inability to convey the body language and exclusion of peer-to-peer learning.

E-Learning under the conditions of world economics globalization
Modern trends of e-learning are connected with a higher and higher need for immediately applicable training in production under
the terms of globalization of world economy.
There are three attractive tendencies happening in the United States of America related to education and the Internet:
o
“Anytime, Any Place” Education.
o
Competency-based Education.
o
Life Long Learning.
“Anytime, Any Place” Education: It aims the notion that, by using advanced mechanisms of distance learning, a student or an
engineer anywhere and anytime could access learning courses. This would be most convenient in costumers’ point of view.
However, the complexity of higher education has altered this definition to offer courses in a more structured manner.
The building strategy for “any time, anywhere” educational programs seems quite simple:
o
Create a high quality “any time, anywhere” educational program for teaching engineers and residential students
of engineering.
o
Allow the students to be original in their programs of study to secure the educational freedom needed for job
improvement yet keep the educational framework required for institutional reputation and accreditation.
Competency-based Education: In the United States of America CBE is an approach defined for the first time by industry.
According to industrial principles if we can describe the process, then we should be able to predict the outcome if we are given the
input. CBE has a similar philosophy. We must be capable of measuring the results and to do so we must put the frameworks of the
learning process. However, the academic problem is a bit more complicated – because we have extremely variable input stream of
new-coming students.
Structuring knowledge around major principles and concepts assists learning. A learner's preceding knowledge is the starting point
for efficient learning. At the same time students self-monitoring of learning or so-called "meta-cognition" are important for gaining
proficiency.
So learning is a fundamental concept. Certain industrial principles could be applied to the education process:
o
The system must be developed on the basis of product concept.
o
The “Voice of the Customer” must define the initial conditions.
o
The results desired by customers must be measurable.
Adopting these principles it becomes clear that one should apply a systems approach in the way education is conducted.
Life Long Learning: In order to create a job competency mechanism, one could try to develop a model structure applicable for
any firm interested in the knowledge provision chain. This model may be used to help answer certain questions like the following:
o How could a company lead training and education execution, both for the individual and the company? Can in be realized
through classes and certificate programs?
o What are the means for measuring the training and education process that lead to real results assessable by business
needs?
o Having limited set of knowledge workers, how should a firm model its multiple teams?
Given the limitations of scarce knowledge workers available, dynamic team demands based on dynamically changing product and
process timing, and available resources at any company, one could propose to create a competency-based education system. The
purpose of such education system is to ensure application of the right training methods of the personnel.
Integrating the Three Approaches into One Model: It is clear that the three notions of education must be bound into a
homogeneous training and education strategy. Such system will evolve as companies show more confidence in the academic
institutions and when the letter learn how to “listen” better.
The reading of subjects that include content based on “Information Systems” and “Computer Networks and Communications”,
occupies larger space in educational programs on “Informatics” of different subjects in the University of Mining and Geology. The
need for this matter considerably grows with the introduction of Master of Science degree. Estimating the world experience in this
field and the presence of resources for using the Internet and multimedia instruments, it is natural to make attempts to realize
educational appliances, created with modern technologies and oriented to the usage of the instruments of the modern information
technologies. Using a suitable “search engine” the interested user may come across numerous instruction courses on a certain
subject. This applies to the topics of “Information Systems” and “Computer Networks and Communications” as well. Similar courses
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are uncomfortable with the fact that they are composed on a foreign language bases and with a specific base idea, put in
educational plan. Despite these disadvantages similar courses are useful examples, containing a great number of instructive
techniques in respect of methods and forms of education. The major thing that all of them “carry” is the capability for individualized
education on a material created by the principle of the hyper - text structures.
The experience of giant companies in the area of computer networks and e-learning is extremely valuable. The analysis of
methods for instruction in “Computer Networks” created by “Cisco Networking Academy” appears to be beneficial. The program for
network education of Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) modifies the way the people are accustomed to learn.
The Cisco Networking Academy Program is a thorough program for electronic education, which delivers skills in working with the
Internet that are important in the conditions of global economy. The networking academy program provides web-based materials,
online-testing, close look to the process of education of students, laboratory practice, exercise with an instructor and a preparation
for certification with respect to the industrial standards. Cisco business partners, governments, and public organizations form an
ecosystem, which delivers a number of services and a necessary support in order to develop the working force of tomorrow.
On the other hand the specialization and application of e-learning methods in the filed of information systems and the conditions of
UMG “St. Ivan Rilski” are concentrated around the Geographical Information Systems. The methodology for development of
educational appliances and programs on the subject “Information Systems” should be oriented to the field of Geographic Information
Systems as a modern, topical and more and more establishing sphere of application of information Systems - М.Маждраков и др.
(1996)
Gathering and managing of spatial information is with no doubt a hard task. It has been carried out for hundreds of years, but
without the help of computers and information systems. It was only+ during the last two or three decades the computerized systems
have made these tasks easier to fulfill.
It can be said that the first geographic map, drawn on the walls of Egyptian pharaohs’ tombs, in fact is the first geographic system.
The modern term for a geographic information system (GIS) represents a computerized system with geographic or spatial nature.
Administration needs spatial information for taking multitude of decisions for its routine activities. Scientists, geographers,
archeologists etc., collect and analyze spatial data. In that manner all traditional goals, which grounded the development of
geographical information systems, may become bases for understanding the term GIS.
Wireless Learning - Mobile Learning - M-Learning: Nowadays the term m-learning acquired serious currency in describing
wireless-based learning strategies.
Mobile hardware turns to be the defining unit of mobile learning, as it is the point where mobile e-learning and computing interact to
create an anytime, anywhere learning experience. The advance in handheld technology has enhanced m-learning devices just on
time to meet the necessity for more fund-effective training options.
Modern hardware includes a keyboard, comparatively large screen, digital camera, and MP3 player and all in one device with the
size of the man palm. M-Learning software enables the conversion of a PocketPC into a flexible presentation tool. Content for mlearning is most applicable to specific content areas like language skills. The WAP technology is best suited to discrete elements of
e-learning such as tips, feedback, reference, browsing course material, reminders, links to WAP sites, and course registration.
Third generation cellular networks (3G) come to be a suitable technology for many m-learning goals. WCDMA (Wideband Code
Division Multiple Access) is the radio access technology selected by ETSI (European Telecommunications Standard Institute) in
January 1998 for wide-band radio access that supports third-generation multimedia services.
Optimized to give top-speed multimedia services such as voice, access to the Internet and video conferencing, the technology
provides access speeds up to 2 Mbits/s in local area, i.e., in hot spots, and 384 Kbits/s in the wide area access guaranteeing full
mobility. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) is the standard for supplying 3G services being created under the
auspices of ETSI. There are of course still open questions concerning 3G. The limited frequencies set for UMTS may not be enough
to hold the large bandwidth demanded by multimedia. Fortunately, there are other technologies such as Bluetooth with equal abilities
that can cover a number of wideband multimedia services.
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