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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. ПРИКЛЮЧИ ПОСЛЕДНИЯТ ЕТАП ОТ
РЕДИЗАЙНА НА ТРАДИЦИОННИ КУРСОВЕ
В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ

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

Успешно приключи последният етап от трансформирането
на курсовете от традиционен формат в електронен.
Преподавателите–бенефициенти на проекта от Факултета по
педагогика,Факултета по начална и предучилищна педагогика и
Биологически факултет разработиха 50 курса в електронната
среда за обучение Мудъл (http://moodle.e-center.uni-sofia.bg/). Те
напълно отговарят на критериите за електронно обучение според
становището на Комисията по мониторинг на качеството.
Университетските преподаватели – бенефициенти на проекта
значително са подобрили своите умения и компетенции по
отношение на педагогическия дизайн и ресурсното осигуряване
на електронните курсове.
След апробиране на голяма част от вече създадените на
предходния етап курсове и препоръките на Комисията по
мониторинг беше направен повторен редизайн на 34 курса.

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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2. ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ НА
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЕКТА
В периода 12.12–15.12.2014 г. се проведе изнесено обучение на
бенефициентите на проекта в гр. Сандански, където те имаха
възможност да се запознаят с функционалните и педагогическите
възможности на софтуерния продукт VEDAMO за синхронна
комуникация и обучение, разработен от Прознание АД. Системата
позволява провеждане на обучения в реално време посредством
жива видео-конферентна връзка в индивидуален или групов формат
на работа. Овладяването на компетенции с разнообразните й
функционалности ще даде възможност на преподавателите да
внесат социализиращ и педагогически аспект във виртуалната
учебна среда, което означава, че значително ще се повиши
обучението в създадените от тях курсове. Изборът на виртуалната
учебна среда е продиктуван от желанието ни да предложим на
нашите студенти, намиращи се в различни локации, ефективно
обучение в удобно за тях време и бърза социална адаптация в
групата. Използването на системата се очаква да оптимизира
дейността на преподавателите при управление на индивидуалната
и групова работа на техните студенти чрез възможностите за
анализ, текуща диагностика и външен контрол на учебните сесии.
Преподавателите разработиха по няколко учебни дейности с
помощта на софтуерния продукт VEDAMO за целите на своите
електронни курсове, като получиха индивидуална подкрепа и ценни
препоръки от представителите на софтуерната компания.
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3. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
На 18.12.2014 г. в Конферентната зала на Софийския
университет се проведе Ден на отворените врати на Интегралния
университетски център за електронно обучение. Проф. д-р Румяна
Пейчева-Форсайт – ръководител на проекта, представи пред
аудиторията постигнатите през последните години резултати в
областта на електронното обучение, както и постигнатите резултатите
от проекта „Повишаване на капацитета на академичния състав от
педагогическите специалности на Софийския университет в
проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно
дистанционно обучение“. Тя сподели опита в подготовката на 5
магистърски програми и една бакалавърска за дистанционно
обучение, които ще стартират през следващите няколко години.
Създадени са 156 електронни курса, разработени в съответствие с
европейските и световни стандарти за качество на електронното
дистанционно обучение.
В тези програми се обучават бъдещи
учители, педагози и възпитатели, което означава че нововъведените
форми и методи на преподаване и учене с посредничеството на
дигиталните технологии ще имат ефект и върху качеството на
средното образование в близко бъдеще.

PLACE PHOTO HERE,
OTHERWISE DELETE BOX

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

На събитието присъстваха представители на Ректорското и
Факултетските ръководства, представители на администрацията на
СУ и Главна Дирекция „Структурни фондове и международни
образователни програми“ към МОН, както и настоящи и бивши
бенефициенти.
Повече от половината от университетските преподаватели
бяха сертифицирани като дизайнери на електронно обучение и
онлайн преподаватели след преминаването на 240 часа обучения за
работа с разнообразен софтуер, практическа работа по дизайн на
електронни курсове и провеждането им със студенти.
Три от разработените курсове бяха успешно сертифицирани
след продължила 6 месеца оценка на качеството им от международни
оценители в рамките на Learning Agency Network LANETO. Курсовете
получиха Epprobate сертификат за качество (Epprobate-the
international quality label for eLearning courseware). Проф. Герджиков
връчи на Йонка Първанова, Любка Алексиева и на Галина
Георгиева сертификати за европейско качество на създадените от
тях курсове.

