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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. ПРИКЛЮЧИ 2-РИ ЕТАП ОТ РЕДИЗАЙНА НА
ТРАДИЦИОННИ КУРСОВЕ В ЕЛЕКТРОНЕН
ФОРМАТ

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

Успешно приключи вторият етап от трансформирането на
курсовете
от
традиционен
формат
в
електронен.
Преподавателите – бенефициенти на проекта от Факултета по
педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика,
Факултета по славянски филологии, Биологически факултет
разработиха 23 курса в електронната среда за обучение Мудъл
(http://moodle.e-center.uni-sofia.bg/).
Те напълно съответстват на
общите изисквания за
електронно дистанционно обучение, включват разнообразни по
вид учебни ресурси и материали, интерактивни и интересни
учебни дейности за индивидуална и групова работа, подходящи
системи за оценяване.
Комисията по мониторинг на качеството оцени
създадените от бенефициентите електронни курсове чрез
специално разработения за целта инструментариум и даде ценни
препоръки на авторите за тяхното усъвършенстване в бъдеще.
Предстои преподавателите да подобрят курсовете си в
технологично
отношение
като
включат
допълнително
видеолекции, учебни ресурси, разработени с помощта на
съвременен презентационен софтуер (LectureMaker, Prezi,
Camtasia), с което ще се повиши значително тяхното качество. За
целта се предвижда организиране на обучения за работа със
специализирания софтуер.

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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Курсове, трансформирани от
традиционен в онлайн формат
• Методика на обучението по математика в
I-IV клас
• Дидактика на математиката - съвременни
тенденции и подходи
• Професионално-личностен профил на
учителя
• Подпомогнато от електронните технологии
оценяване
• Дидактика на техниката и технологиите
• Методика на обучението по
информационни технологии
• Методика на педагогическата работа в
часа на класа
• Социална педагогика
• Педагогическа социология
• История на образованието и
педагогическите учения
• Хормонална регулация на растенията
• Дидактика на изобразителното изкуствосъвременни тенденции и подходи
• Теория и методология на електронното
обучение
• Педагогически дизайн на електронно
обучение
• Изследване на феномена електронно
обучение
• Английски език за академични цели
• АВИТО
• Технологично осигуряване на електронното
обучение
• Информационни технологии
• Съвременен български език
• Учене в контекста на електронните игри
• Образователни технологии в началното
училище
• Европейско образование: политики,
приоритети и програми
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2. ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ПРОЕКТА
На 12.09.2013 г. в 45 аудитория на Ректората беше
проведена информационна среща с бенефициентите на проекта от
ФП, ФНПП и методическите звена на БФ, ФХФ, ФзФ и ФСлФ. На нея
ръководителят на проекта проф. Румяна Пейчева-Форсайт
представи резултатите от извършените дейности за първата година
и запозна присъстващите бенефициенти с предстоящите събития по
проекта.
Тя отбеляза значителния напредък на преподавателите в
областта на електронното обучение, голяма част от които са
преминали обучения от 180 часа и са посетили по 6 от
предложените им курсове.
Като приоритет в предстоящите дейности ръководителят на
проекта посочи утвърждаването на учебните програми от основните
звена в СУ и подготовка на документация за акредитация на
дистанционна форма за обучение на разработените в проекта
електронни курсове и програми.
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Проф. Форсайт отбеляза, че през новата академична година
предстои етап на апробиране на най-добрите от разработените от
преподавателите курсове със задочни и редовни студенти, обучаващи
се в Бакалаварски и Магистърски програми. С цел да се осигури
качество на провежданото електронно обучение в неговата оценка ще
се включат студентите.Резултатите от онлайн изследването на
мненията, заедно с оценката на комисията по мониторинг ще
послужат като основа за по-нататъшното усъвършенстване на
дизайна на тези курсове, както и на другите, трансформирани в
рамките на проекта.
В следващите няколко месеца ще бъде създадена виртуална
библиотека и електронно хранилище за учебни ресурси за
стандартизирани
учебни
компоненти
на
педагогическите
специалности. В нея преподавателите ще могат да съхраняват
лекции, ръководства, презентации, учебни филми, научни статии в
различни файлови формати за целите на създадените от тях
електронни курсове. Те ще са достъпни от електронната среда за
обучение MOODLE и ще са в помощ на студентите, които ще могат да
търсят учебни материали по категория, по ключова дума, по автор и
по година. Ресурсите, създaдени в рамките на проекта, ще бъдат
съхранени във формат, който позволява многократното им използване
от всички преподаватели и студенти, които преподават/респективно изучават тези дисциплини.
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3. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГЛАВНИ ОЦЕНИТЕЛИ
ПО ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
EPPROBATE
Проф. Румяна Пейчева-Форсайт от Факултета по педагогика и
доц. Ренета Божанкова от Факултета по славянски филологии бяха
сертифицирани
като
Главни
оценители
на
Epprobate
(http://www.epprobate.com/), след като преминаха успешно онлайн курс
за оценка на електронни курсове и образователен софтуер.

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

Проф. д-р Румяна Пейчева- Доц. д-р Ренета Божанкова
Форсайт

