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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА
ИНТЕГРАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР
ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
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На 10 май 2013 г. Интегралният университетски център за
електронно обучение към СУ „Св. Климент Охридски” отвори
вратите си за всички, които проявяват интерес към различните
аспекти на електронното учене. На събитието присъстваха зам.ректор проф. Албена Чавдарова, представители на Ректорското
ръководство и ръководствата на Факултета по педагогика и
Факултета по начална и предучилищна педагогика, представители
на администрацията на СУ, ръководители на проекти, настоящи и
бивши
бенефициенти
–
университетски
преподаватели,
докторанти, постдокторанти, млади учени. Ръководителят на
центъра доц. Румяна Пейчева-Форсайт представи пред
участниците дейността на Центъра, като един от основните
акценти беше популяризиране на постигнатите резултати по
проекта „Повишаване на капацитета на академичния състав
от
педагогическите
специалности
на
Софийски
университет в проектиране, провеждане и осигуряване на
качествено
електронно
дистанционно
обучение”,
финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, Европейски Социален Фонд с бюджет 685917,84 лв.

ПРОЕКТ BG051PO001–4.3.04-0011
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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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Доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт говори за проблемите и
перспективите пред въвеждането на електронни форми на
дистанционно обучение в педагогическите специалности на
Софийски университет. Аудиторията имаше възможност да се
запознае с постигнатите резултати, свързани с повишаване на
нивото на дигиталните компетентности на университетските
преподаватели от педагогическите специалности за прилагане на
модерни форми за развитие
и представяне
на учебно съдържание и
PLACE
PHOTO HERE,
организиране на учебния
процес
в
електронен
OTHERWISE DELETE BOX формат. В рамките
на проекта се създават реални предпоставки за повишаване на
компетентността на преподавателите в сферата на електронното
дистанционно обучение и по-нататъшно влияние върху активното
въвеждане на новите технологии и форми на обучение в унисон с
европейските и световни тенденции. Организирането на подкрепа за
научноизследователска общност в областта на разработване и
прилагане на дистанционни форми на обучение е основано на
стремежа за формиране на устойчива мотивация и интерес към
електронното учене и в контекст на концепцията за учене през
целия живот.
Доц. д-р Ренета Божанкова представи новото електронно
научно списание на Центъра „Списание на Софийски университет за
образователни изследвания“, което е наследник на утвърдилото се
вече „Списание на Софийския университет за електронно
обучение“. Университетските преподаватели - бенефициенти на
проекта проявиха голям интерес към него, а някои от тях вече
направиха свои публикации.
Бенефициентите на проекта споделиха своите изключително
добри впечатления от участието си в провежданите курсове за
преподаватели, изразиха удовлетвореността от възможността да
придобият и усъвършенстват своите знания и компетенции в
областта на електронното обучение и благодариха за пълната
подкрепа и съдействие на ръководния екип и обучителите, както и
за проектното финансиране от страна на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд.
.
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Доц.
д-р
Румяна
Пейчева-Форсайт
приветства
университетските преподаватели за постигнатите дотук успехи и
връчи сертификати на всички успешно завършили първия етап на
обучение, пожелавайки им да продължават да работят за
повишаване на своя капацитет за проектиране и осъществяване на
качествено електронно и дистанционно обучение.

2. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА КУРСОВЕТЕ ЗА
УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В края на първия семестър се проведе анкета с
университетските преподаватели за оценка на организацията и
качеството на посещаваните от тях обучителни модули.
Анализът на данните ни дава основание да обобщим, че
мнозинството от преподавателите са изключително доволни от
цялостната организация, качеството на обучение, ресурсното и
технологичното осигуряване през този семестър. Те изразяват
своето положително отношение към навременното, адекватно и
коректно информиране от страна на организаторите, съобразяване
на графика на курсовете с ангажиментите им и
детайлно
изготвения график с пълна яснота за състава, етапите и
съдържанието на модулите. По отношение на качеството на
проведените обучителни модули бенефициентите оценяват високо
достъпността
на
учебното
съдържание,
полезността
на
придобитите знания, умения и компетенции и тяхната приложимост
в собствената им преподавателска практика.

3. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ТРАНСФОРМИРАНИТЕ КУРСОВЕ ЗА БАКАЛАВРИ И
МАГИСТРИ
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Група експерти разработиха инструментариум за оценка на
качеството на провежданите онлайн курсове, отделните учебни
дейности и учебното електронно съдържание.Той е създаден на
основата на проучения опит на водещи европейски и световни
университети в областта на електронното дистанционно обучение и
основната му цел е да проучи мнението на всички обучавани
студенти за качеството на провежданото електронно обучение след
редизайна на традиционните курсове в електронен формат.
Системата включва
вградена статистика
с автоматично
обработване на данните от проучването на мненията на
студентите, което дава възможност на самите преподаватели,
екипа на проекта и ръководствата на програмите и факултетите да
следят резултатите от оценяването. В инструмента са залегнали
критерии и показатели за оценяване на качеството на учебно
електронно съдържание, педагогическата онлайн комуникация,
качеството на всички разработени електронни учебни материали,
независимо дали техните автори са преподаватели или
разработчици на софтуер.

