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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. ОБУЧЕНИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Успешно приключи първият семестър от обучението на 85
преподаватели от педагогическите специалности на СУ в
областта на електронното обучение. Бенефициентите на проекта:
„Повишаване на капацитета на академичния състав от
педагогическите специалности на Софийски университет в
проектиране, провеждане и осигуряване на качествено
електронно дистанционно обучение” имаха възможност да се
обучават в продължение на десет седмици в удобно за тях време
в присъствени сесии на 6 от ключовите обучителни модули.

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

Разпределени в 6 групи с приблизително сходно равнище
на знания, умения и компетенции, те разшириха своите познания
и придобиха нов професионален опит в областта на електронното
обучение, което подобрява квалификацията им на университетски
преподаватели.

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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В какви учебни модули се
обучаваха
бенефициентите?
• 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 с Интерактивна бяла

дъска и Prezi
• Английски език за

професионални цели
• Авторски права

Голяма част от университетските преподаватели преминаха
60 часово обучение в курса „Дизайн на електронно обучение” с
лектор доц. Р. Пейчева–Форсайт. Запознаха се с теорията и
практиката на електронното обучение, неговия дизайн, провеждане
и оценяване на постигнатите резултати.Чрез интересните и
ползотворни лекции, груповите дискусии и практическите задания,
свързани с редизайн на провежданите от обучаемите традиционни
курсове в електронен формат,
те придобиха
PLACE PHOTO
HERE, и усъвършенстваха
своите педагогически, методически и технологични знания и
OTHERWISE DELETE BOX
компетенции.
В интерактивните и практически ориентирани сесии в
модула „Въведение и работа с инструментите на електронната
среда MOODLE” с лектори ас. С. Съев, д-р Е. Стефанова и д-р Е.
Ковачева обучаемите имаха възможност да се запознаят с набора
от инструменти на електронната среда за обучение и да приложат
на практика своите знания в процеса на създаване и редактиране на
свои собствени курсове в MOODLE. Те експериментираха с
различни технологични решения и педагогически подходи.
За преподавателите с по-малък опит в областта на
електронното обучение беше организиран специален курс „Работа
с MS Оffice приложенията: Word, Power Point Presentation и
Excel”, където придобиха много добри технологични умения.
Обучаемите проявиха засилен интерес към курса „Работа
със софтуер за създаване на тюториали – Camtasia Studio” и
получиха добра основа от теоретични знания и практически опит,
необходим за създаване и използване на видео във всички аспекти
на обучението. Създадоха собствени видео материали с
интерактивни елементи, които ще използват в своите електронни
курсове.
Преподавателите придобиха ценен практически опит в курса
„Работа със софтуер за създаване на електронно портфолио –
Mahara” с лектор д-р Г. Георгиева за проектиране на
съдържателните компоненти и поддържане на е-портфолио с цел
оптимизиране на ученето на техните студенти.
За всички преподаватели, които проявиха желание да
повишат своите компетенции по английски език за академични цели,
беше организиран курс с лектор доц. Р. Божанкова, където имаха
възможност да подобрят уменията си за писане на академичен текст
на английски език според международните стандарти.
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2. Подпомагане на университетските преподаватели в
процеса на трансформиране на техните курсове в
електронен формат
Беше създаден виртуален онлайн асистент (Help Desk,
http://helpdesk.e-center.uni-sofia.bg) в помощ на университетските
преподаватели, които вече започнаха да трансформират своите
курсове от традиционен в електронен формат. На всеки
преподавател ще бъде осигурена индивидуална, конкретна и
навременна подкрепа от експерти в областта на онлайн обучението
в процеса на редизайн на техните курсове. Консултантската онлайн
помощ ще се реализира чрез богатите функционални възможности
на платформата за онлайн подпомагане:
 осъществяване на конферентна онлайн синхронна
комуникация с до 15 човека;


аудио и/или аудио/видео връзка;




опция за споделен екран;
записване на данни за времето на проведените консултации
(час, дата, продължителност, брой на участници).
Преподавателите ще бъдат консултирани от група експерти по
въпроси от технически, организационен и педагогически характер.
Help Desk е достъпен от сайта на проекта (http://edo.ecenter.uni-sofia.bg) или на страницата на MOODLE платформата на
проекта (moodle.e-center.uni-sofia.bg)

3. Пилотно тестване на първите онлайн курсове

PLACE PHOTO HERE,
OTHERWISE
DELETE BOX
e-mail: office@e-center.uni-sofia.bg
уебсайт: http://edo.e-center.unisofia.bg/

Контакти:

През втория семестър стартираха пилотни обучения по
първите трансформирани в електронен формат курсове от
университетските преподаватели – бенефициенти на проекта. Над
100 студенти от Факултета по педагогика, Факултета по начална и
предучилищна педагогика и Факултета по химия и фармация на СУ
се обучаваха в електронната среда MOODLE по дисциплините:
„ИКТ
в
образованието“,
1-ви
курс,
специалност
„Неформално образование”
 „Дистанционно образование за възрастни“, 3-ти курс,
специалност „Неформално образование”
 „ИКТ в социалната работа“, 3-ти курс, специалност
„Социални дейности”
 „Оригами“, 2-ри курс, специалност „Начална училищна
педагогика и чужд език“
 „Методика
на
обучението
по
информационни
и
комуникационни технологии“, 2-ри курс, специалност
„Предучилищна и начална училищна педагогика“
 „Дидактика на техниката и технологиите“, 3-ти курс,
специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика“
 „Аудиовизуални и информационни технологии в обучението
по химия“, 1-ви курс, магистърската програма "Учител по
химия"

