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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Създаване на програма за обучение
(продължаваща квалификация) на
преподавателите за провеждане на
електронно дистанционно обучение

Да превърнем преподаването
и ученето в удоволствие
чрез
възможностите
PLACE
PHOTO HERE,
наOTHERWISE
дигиталните
технологии!
DELETE
BOX

През месец януари 2013 г. екип от специалисти в областта на
електронното обучение започнаха разработването на модулно
структурирана програма за обучение на университетските
преподаватели – бенефициенти на проект BG051PO001-4.3.040011 „Повишаване на капацитета на академичния състав от
педагогическите специалности на Софийски университет в
проектиране, провеждане и осигуряване на качествено
електронно
дистанционно
обучение”.
Тя
предлага
на
преподавателите-бенефициенти на проекта отлична възможност
да придобият знания и да развият своите умения и опит за
ефективно преподаване в онлайн учебна среда. Програмата
съчетава теоретични и приложни аспекти на електронното
обучение в многообразие от образователни контексти. Базирана
на задълбочено проучване на компетенциите и потребностите на
бъдещите обучаеми, тя създава условия за максимално
ефективно и ориентирано към техните индивидуални нужди
обучение. Всеки бенефициент ще има възможност да се обучава
минимум 260 часа в рамките на една академична година, в която
ще овладее и усъвършенства своите знания и компетенции в
областта на онлайн педагогиката, специализирания софтуер за
създаване на електронно учебно съдържание, инструментите на
електронната среда за обучение MOODLE и техните
педагогически възможности.

ПРОЕКТ BG051PO001–4.3.04-0011
“Повишаване на капацитета на академичния състав от
педагогическите специалности на Софийски университет в
проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно
дистанционно обучение”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския Социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
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Какви учебни модули се
изучават?
• Дизайн на електронното

обучение
• Въведение и работа с

инструментите на електронната
среда за обучение MOODLE
• Работа със софтуер за

създаване на електронно
учебно съдържание
• Работа с MS Office

приложенията: MS Word, MS
PPP, MS Excel
• Работа с Camtasia Studio
• Създаване на електронно

портфолио със софтуер Mahara
• Работа със софтуери за

създаване на тестове, анкети:
SurveyMonkey и GoogleDocs
• Работа с Интерактивна бяла

дъска и Prezi
• Работа със софтуер за видео

и аудио обработка
• Google Apps в образованието
• Онлайн комуникация и

фасилитиране
• Английски език за

професионални цели
• Авторски права

2. Разработване на модул за онлайн
обучение на студенти със СОП
Започна разработването на модул за обучение на
университетски преподаватели да преподават на студенти със
СОП в онлайн учебна среда. Целта е да им бъде осигурена
специализирана теоретична и практическа подготовка за онлайн
обучение
на
хора
с
различни
видове
нарушения.
Преподавателите ще получат насоки и подкрепа за прилагане на
съвременни подходи при електронното дистанционно обучение на
студенти със СОП, адекватни на техните индивидуални
потребности. Те щеPLACE
се PHOTO
запознаят
с възможностите на
HERE,
специализирания софтуер, ще придобият умения да фасилитират
OTHERWISE DELETE BOX
учебната дейност на студентите си като прилагат подходящи
технологии и стратегии, както и да адаптират електронни учебни
материали. Стремежът, е университетските преподаватели да
придобият експертиза в областта на онлайн обучението на
студенти със СОП, отговаряща на добрите европейски и световни
практики. Това е една добра възможност за осигуряване на равен
достъп до онлайн обучение на студенти със СОП.

3. Проучване на европейския опит в
областта на електронното обучение
В края на месец януари 2013 г. приключи успешно
изпълнението на една от ключовите дейности по проекта –
проучване на опита на водещи европейски университети в
областта на електронното и дистанционно обучение. Екип от
български специалисти в сътрудничество с авторитетни
чуждестранни експерти направи задълбочено проучване на
добрите практики на два основни типа университети: предлагащи
изцяло дистанционно обучение (The Open University of London и
Universitat Oberta de Catalunya, Барсeлона) и традиционни
университети, които интензивно въвеждат електронна форма на
обучение
паралелно
с
присъствената
(Института
по
образованието на Лондонския университет). Проученият и
систематизиран опит е надеждна основа за въвеждане на
ефективни стратегии и подходи за обучение на университетските
преподаватели в областта на електронното преподаване и учене.
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4. Стартиране на основни модули от
програмата
От месец февруари стартира I-ви семестър от обучението на
университетските преподаватели за придобиване на знания,
умения и компетенции в областта на дизайна, провеждането и
оценяването на качествено електронно обучение. Те са разделени
в шест групи според нивата на знания, умения и компетенции и
посещават присъствено следните курсове:


Дизайн на електронното обучение



Въведение и работа с инструментите на електронната
среда за обучение MOODLE



Работа с MS Office приложенията: Word, Power Point
Presentation, Excel.

След усвояване на базисни знания, умения и компетенции,
обучаемите ще имат възможност да се включат и в допълнителни
надграждащи курсове:


Работа със софтуер за създаване на електронно
портфолио - Mahara



Работа със софтуер за създаване на тюториали Camtasia Studio



Английски език за професионални цели.

Предстоящи дейности
Създаване на виртуален HelpDesk с постоянна онлайн
конферентна връзка за подпомагане на преподавателите.

Контакти:
e-mail: office@e-center.uni-sofia.bg
уебсайт: http://edo.e-center.unisofia.bg/

