
ПЛАТФОРМИ ЗА ОНЛАЙН 
ОБУЧЕНИЕ

РОСЕН СИРКЬОВ, 12. А



ИМЕНА НА ПЛАТФОРМИТЕ

1. Udemy
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5. Educadium

6. Academy Of Mine



UDEMY

Udemy е американски доставчик на масови отворени онлайн 
курсове (MOOC), насочен към професионални възрастни и студенти. Основан 
е през май 2010 г. от Ерен Бали, Гаган Бияни и Октай Каглар.

Към февруари 2021 г. платформата има над 40 милиона студенти, 155 000 
курса и 70 000 инструктори, преподаващи курсове на над 65 езика. Има над 
480 милиона записани курсове. Студенти и инструктори идват от над 180 
държави и 2/3 от студентите се намират извън САЩ. Студентите посещават 
курсове до голяма степен като средство за подобряване на свързаните с 
работата умения. Някои курсове генерират кредит за 
техническо сертифициране. Udemy полага специални усилия, за да привлече 
корпоративни обучители, които се стремят да създадат курсова работа за 
служители на тяхната компания. Към 2021 г. на уебсайта има повече от 155 
000 курса.



TEACHABLE

Teachable има повече от 3 милиона студенти, 7500 инструктори 
и 20000 курса. Цифрите стават все по-големи и по-
добри. Инструкторите трябва да плащат месечна такса за 
достъп до тази платформа. За да привлече потенциални 
клиенти, тази платформа за електронно обучение предоставя 
безплатна електронна книга, която ясно обяснява аспекти като 
създаване на курсове, създаване на видео, слайдове и т.н.



WIZIQ

WizIQ е още едно утвърдено име в индустрията за електронно 
обучение. За всички намерения и цели този онлайн софтуер за 
преподаване е инструмент за инструкторите, за да предоставят 
уебсеминари на живо и при поискване. Той е снабден с 
достатъчно условия като слайдове, инструменти за споделяне 
на настолни компютри, аудио, видео и др. WizIQ е много 
разпространен сред създателите на академично съдържание. 
Лесно е да създавате курсове и да ги публикувате на онлайн 
пазара на WizIQ. Между другото, WizIQ е известен с това, че 
предоставя множество добавки за популярен софтуер за 
управление на обучение като Moodle, Sakai и др.



RUZUKU

Ruzuku е друго ценно допълнение към този списък с 10 най-
добри платформи за електронно обучение. От инструкторите не 
се изисква да имат много познания за технологиите, за да 
използват тази платформа. Всъщност Рузуку инвестира големи 
усилия, за да улесни експертите по предметни въпроси да 
създават и публикуват курсове. Той има много страхотни 
функции като PayPal платежен шлюз, интеграции на MailChimp, 
ежедневни архиви и т.н.



EDUCADIUM

Educadium има амбициозна мисия да помага на предприемачи 
и организации от всякакъв мащаб да създават, управляват и 
печелят от онлайн обучение и обучение чрез своята платформа 
EasyCampus. Той има множество функции, вариращи от 
проектиране на курсове до публикуване на курсове. Трябва да 
проверите пробната му версия, за да получите представа за 
тази онлайн платформа за обучение. Впоследствие изберете 
абонаментния си пакет.



ACADEMY OF MINE

Както подсказва името, Academy of Mine ви позволява да 
стартирате своя собствена онлайн академия. Ако търсите 
решение за плъзгане и пускане, което може да ви спести много 
време, Академията на мина печели точки за брауни. Този 
онлайн софтуер за преподаване е мощен - пълен с невероятен 
административен интерфейс. Кривата на обучение е малко 
стръмна. Въпреки това, ако се изкачите нагоре по кривата, 
можете да използвате всички негови мощни функции.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО



ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО 

То е вид обучение, което се осъществява 
чрез компютърни и информационни технологии. 
То е определяно като „педагогика, подсилена от 
цифровите технологии“. В някои случаи не се 
осъществява взаимодействие лице в лице 
между обучител и обучаем. Използва се 
взаимозаменяемо в голямо разнообразие от 
контексти. В компании то се основава на 
стратегии, които използват мрежата на 
компанията за достъп до курсове за обучение на 
служителите.



РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

С развитието на технологиите много от 
разработчиците на софтуер започват да се 
занимават със създаването на продукти, 
спомагащи обучението във всичките му аспекти. 
Във времето на уебтехнологиите се появяват все 
повече и повече платформи за онлайн обучение. 
На практика това е най-използваният метод за 
развитие на учещите се, особено в ИТ сферата. 
Туториалите са все по-популярни и се превръщат в 
основна част от обучителния процес. Онлайн 
обучението е изключително гъвкаво, тъй като не 
зависи от хардуера и практически е достъпно 
отвсякъде. Днес почти не съществува учебно 
заведение, което да не използва този подход. Все 
повече компании инвестират в подобен софтуер с 
цел развитие на кадрите си.



ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Онлайн уроците са предназначени за насочване 
на студентите чрез предоставяне 
на информация или помагане на студентите да 
изпълняват конкретни задачи. Информационно 
базираното онлайн съдържание предава 
информация на студента. Примерите включват 
съдържание, разпространяващо историята или 
фактите, свързани с услуга, компания или 
продукт. В информационно базираното 
съдържание не се изучава специфично умение. 
В съдържанията, базирани на изпълнение, 
студентите изграждат процесуални умения, чрез 
които се очаква да се увеличи образоваността.
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