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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. ПРИКЛЮЧИ 3-РИ ЕТАП ОТ РЕДИЗАЙНА НА
ТРАДИЦИОННИ КУРСОВЕ В ЕЛЕКТРОНЕН
ФОРМАТ
Успешно приключи третият етап от трансформирането на
курсовете
от
традиционен
формат
в
електронен.
Преподавателите – бенефициенти на проекта от Факултета по
педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика,
Биологически факултет разработиха 14 курса в електронната
среда за обучение Мудъл (http://moodle.e-center.uni-sofia.bg/).

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

Създадените курсове напълно покриват критериите за
качествено електронно обучение по отношение на педагогическия
дизайн и могат да бъдат използвани в обучението на студентите
от съответните бакалавърски и магистърски програми от 2-ри
семестър. Те включват задължителните за всеки дистанционен
курс компоненти – онлайн учебни дейности, електронни учебни
ресурси, форуми за запознанство, разнообразни форми за
синхронна и асинхронна
комуникация между обучаемите и
преподавателя и самите обучаеми, форми на оценяване на
студентите и подкрепа по време на курса.
Предстои усъвършенстване на курсовете, като към тях
ще бъдат добавени електронни ресурси и видео лекции. Те ще
бъдат разработени по заявка на преподавателите по
предварително разработени от тях учебни сценарии.

ПРОЕКТ BG051PO001–4.3.04-0011
“Повишаване

на

педагогическите

капацитета

на

специалности

на

академичния
Софийски

състав

от

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

• Детска литература
• Мениджмънт на персонала
• Семейна педагогика
• Дидактика на български език и литература
• Дидактика на четенето и писането съвременни тенденции и подходи
• Организация и управление на учебновъзпитателния процес
• Технологиите в обучението на деца със
СОП
• Брайл
• Виртуални учещи общности
• Киберкултура и киберобщуване –
образователни и възпитателни аспекти
• Методика на обучението по биология –
2ра част
• Методика на обучението по безопасност
на движението по пътищата
• Интерактивни методи на обучение
• Концептуализация и дизайн на магистърска
теза

ACE PHOTO HERE,
DELETE
BOX
2.OTHERWISE
ИЗНЕСЕНО
ОБУЧЕНИЕ
НА
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЕКТА
“ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО
ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ“
Между 19 и 25 ноември 2013 г. в гр. Банско се проведе
обучение на 55 преподаватели – бенефициенти по проекта от
Факултет по педагогика, Факултет по начална и предучилищна
педагогика и катедрите по методика на Софийския университет.
Основна цел на обучението бе преподавателите да се запознаят с
педагогическите и функционалните възможности на софтуери като
Lecturemaker, Camtasia Studio и
Prezi, предназначени
за
разработване на електронно мултимедийно учебно съдържание и
формирането на умения за създаване на качествени електронни
ресурси за преподаване и учене.
В курса по Camtasia Studio с лектор Олег Константинов
преподавателите получиха теоретични знания и практически опит,
необходими за създаване и използване на видео за целите на
обучение. Те работиха с ентусиазъм и голяма част от тях
разработиха своите първи видео лекции, които ще включат във вече
създадените онлайн курсове.
Голям интерес предизвикаха и другите два курса, включени
в програмата за създаване на мултимедийни интерактивни
материали за преподаване и учене - Lecture Maker и Prezi с
лектори Стоян Съев и Ана Грудева. Преподавателите разработиха
мултимедийни учебни ресурси на LectureMAKER, като включиха в
тях видео и тестове за проверка и самоподготовка, създадени с
инструментите на софтуера.
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Разработените видео лекции и мултимедийни учебни ресурси
бяха представени пред всички участници и авторите им получиха
обратна връзка за своята работа от лекторите и колегите си.
Всички участници в семинара се запознаха с основните
функционалности на електронната библиотека, създадена с
финансовата подкрепа на проекта и придобиха практически знания и
умения за публикуване и търсене на електронни ресурси. След
демонстрацията, проведена от Михаил Пелтеков, те качиха в нея
собствени електронни ресурси – статии, научни доклади, книги и т.н. ,
които ще могат да се ползват в електронните курсове от тях, от други
преподаватели и от студенти.
Всички участници в обучението оцениха високо проведения
семинар в анкетата за обратна връзка, споделиха удовлетворението
си от придобитите знания и практически умения за използване на
софтуера, както и възможността за споделяне на опит и идеи с
колегите си. Те изразиха надежда, че такива събития за
усъвършенстване на професионалните им умения в областта на
електронното обучение ще бъдат организирани и в бъдеще.

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

PLACE PHOTO HERE,
OTHERWISE DELETE BOX

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

Продължава изграждането на електронната библиотека, която
съдържа ресурси от всички електронни курсове и електронно учебно
съдържание. В нея вече са включени над 270 електронни ресурса,
публикувани от бенефициентите на проекта. Преподавателите могат
не само да качват свои научни разработки, мултимедийни учебни
материали и лекции в текстов и видео формат, необходими за целите
на обучение в техните курсове, но и да споделят файлове си с други
колеги и студенти, както и да търсят подходящи в онлайн
хранилището.
Преподавателите и студентите, регистрирани в електронната
библиотека, имат възможност да търсят учебни материали по
категория, по ключова дума, по автор и по година. Те могат да
преглеждат резюметата на всички материали, публикувани в
електронното хранилище. Ще могат да получат URL за публикуване
на ресурса в MOODLE.

