Информационен бюлетин №1
ноември – декември 2012 г.

1. СТАРТ НА ПРОЕКТА
В началото на месец ноември 2012 г. стартира изпълнението
на 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”. Бенефициент
е Факултета по педагогика на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, а ръководител на проекта е доц. Румяна
Пейчева-Форсайт. Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз и е на стойност 685 917,84 лв. Ще бъде
изпълняван в рамките на 24 месеца от 5 ноември 2012 г. до 30
октомври 2014 г..

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

Факултетът по педагогика е един от осемте факултета на
Софийския университет, които в този период са одобрени да
усвоят финансова помощ в размер на общо 4 871 671,17 лв. за
изпълнението на проекти за дистанционно обучение по схема
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в
системата на висшето образование“.
Тези проекти отговарят и на Стратегията на Софийския
университет за развитие на електронното и дистанционното
обучение , където е записано, че „Университетът цели да направи
достъпни за студентите възможностите за електронното обучение
на всички образователни нива и по всички програми, курсове и
модули, като им позволи да развият информационни умения, които
са основен компонент на съвременната „образованост”,
подпомагайки формирането на млади личности и специалисти,
способни да живеят и работят в условията на икономика, базирана
на знанието”.
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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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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
•
Осигуряване на съвременна и
адекватна на Европейските изисквания и
стандарти подготовка на академичния
състав в педагогическите специалности на
Софийски университет в областта на
електронното дистанционно обучение – на
неговото планиране, провеждане,
оценяване и осигуряване на неговото
качество;

•
Изграждане на система за онлайн
подпомагане и консултации на
преподавателите в дизайна, редизайна,
провеждането и оценяването на курсове и
модули за електронно дистанционно
обучение;

2. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
На дата 20.11.2012 г. в Зала 1 на Ректората на СУ се проведе
Пресконференция, на която бяха представени финансираните университетски
проекти. Пресконференцията беше открита от проф. Оля Харизанова, а
координаторът Ана Грудева запозна гостите с ключовите дейности и очакваните
PLACE
HERE,
резултати от проекта на Факултета
поPHOTO
педагогика.

OTHERWISE DELETE BOX
•
Трансформиране на традиционни
програми, курсове и модули в електронни
и тяхното съдържателно, методическо и
ресурсно осигуряване;

В ръководения от Факултета по педагогика проект ще бъдат обучени 90
преподаватели от педагогическите специалности на всички факултети на СУ, които
подготвят бъдещи педагози и учители в началното и средното образование. В
рамките на проекта ще бъдат трансформирани в дистанционни една бакалавърска
и една магистърска програма от ФП и две магистърски програми от ФНПП.

•
Осигуряване на качеството на
електронното дистанционно обучение.
Административно признаване на
разработените програми, курсове и модули
в качеството им на дистанционни и
подготовката им за акредитация;

Процесът на електронно дистанционно обучение ще бъде осигурен методически,
административно и информационно чрез създаване и поддържане на виртуална
библиотека, създаване на виртуален онлайн асистент HelpDesk с цел онлайн
подпомагане и консултации на преподавателите в дизайна, редизайна,
провеждането и оценяването на курсове и модули за електронно дистанционно
обучение.

•
Апробиране на разработени
модули и курсове в електронен формат с
целевите групи (бакалаври и магистри);

•
Утвърждаване на Центъра за
електронно обучение като център за
подготовка, подпомагане и ресурсно
осигуряване на електронното и
дистанционно обучение в педагогическите
специалности на Софийски университет

За да осигури европейско равнище на качество на електронните курсове, проектът
на Факултета по педагогика предвижда оценяване и сертифициране на
създадените курсове и учебни ресурси от международната организация за оценка
на качеството на електронното обучение Epprobate (http://www.epprobate.com).
Така резултатите от проектите ще имат сериозен ефект върху процесите на
интегриране на технологиите не само във висшето, но и в средното образование и
качеството на преподаване и учене като цяло.
В унисон с Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания
2008-2015 г. ще бъде разработен специален модул от специалисти в областта на
обучението на хора с увреждания, чиято цел ще е да подпомогне онлайн
университетските преподаватели да провеждат адекватно електронно обучение на
студенти със СОП. Преподавателите ще бъдат запознати с възможностите и
съвременните подходи за онлайн обучението на хора с увреждания, да работят
със специализиран софтуер и да адаптират електронни учебни материали според
специфичните образователни потребностите на своите студенти. По този начин ще
бъде осигурен равен достъп до онлайн обучение на всеки студент със СОП, както
и достъп до същите електронни ресурси като на техните връстници.
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3. ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
На 27.11.2012 г. беше проведена информационна среща с
представители на двата най-големи факултета участници в проекта
- ФП и ФНПП. На нея ръководителят на проекта доц. Румяна
Пейчева-Форсайт представи ръководния екип, както и основните
дейности и очакваните резултати. Потенциалните бенефициенти
бяха запознати с учебните модули, по време на които те ще
придобият нови знания и компетенции в областта на електронното
дистанционно обучение

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Нашите бенефициенти
90 преподаватели от СУ "Св. Климент
Охридски" от:


Факултета по педагогика;


Факултета
по
начална
предучилищна педагогика;

Химически факултет
научна лаборатория по
образование;

-

и

Учебнохимическо


Факултет по славянски филологии Катедра по методика на преподаването на
български език и литература;

Биологически факултет - Катедра по
методика на обучението по биология;

Физически факултет - Катедра по
методика на обучението по физика;


Исторически факултет;



Философски факултет.

800 студенти - бъдещи педагози и
учители
в
основното
и
средно
образование – от изброените факултети,
от бакалавърски и магистърски програми.

В началото на месец ноември 2012 г. започна изпълнението на
първата дейност на проекта „Проучване на опита на водещи
европейски университети в областта на електронното и
дистанционно обучение (ЕДО)“. Планира се да бъде проучен
опитът на два основни типа университети: такива за дистанционно
обучение като The Open University of London и Universitat Oberta de
Catalunya в Барсeлона и традиционни университети, които
интензивно въвеждат електронната форма на обучение като
паралелна с присъствената като Института по образованието на
Лондонския университет. По този начин екипът на Центъра за
електронно обучение ще идентифицира най-подходящите за
условията на СУ стратегии и подходи за въвеждане на качествено
електронното дистанционно обучение. Екипът на проекта установи
контакти с експерти в областта на електронното дистанционно
обучение от водещи европейски университети и започна работа по
проучването и систематизирането на опита и най-актуалните
постижения в областта на електронното и дистанционно обучение
Чрез тази дейност екипът на проекта работи за създаването на
предпоставки за въвеждане на електронното дистанционно
обучение в Софийски университет, стъпвайки върху най-новите и
добри практики в тази област в Европа.
В началото на месец декември 2012 г. екипът стартира и
проучването на компетенциите и потребностите от обучение на
преподавателите от Софийския университет в областта на
електронното и дистанционно обучение. В рамките на тази дейност
ще бъде създаден инструментариум (тестове и анкети) за
проучване на знания, умения и компетенции в следните области: а)
онлайн педагогика; б) ИКТ умения за работа със стандартен
софтуер за създаване на електронно учебно съдържание; в)
умения за работа с инструменти на средата за електронно
обучение Мудъл. Ще бъде проведено проучване на всички
представители на целевата група от преподаватели (90), а
резултатите ще бъдат анализирани и обобщени. Те ще бъдат
използвани като основа за структурирането на програмата за
обучение на преподаватели и разделянето им в групи според
нивата на знания, умения и компетенции.

