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Обща информация за планираните обучения 

 

В съответствие с приоритета на БСУ за непрекъснато повишаване качеството на 

обучението чрез прилагане на информационните и комуникационни технологии, 

в продължение на няколко години се прилага електронно обучение като 

допълнение на традиционното присъствено обучение. Наблюденията върху него 

показват, че голяма част от преподавателите разбират този вид обучение 

основно като споделяне на учебни материали и понякога използване на форум, в 

повечето случаи за организационни въпроси.  

 

Въвеждането на дистанционното обучение в магистърските програми изисква 

изцяло преобразуване на провежданите традиционни курсове в електронни, 

което налага провеждането на обучение на преподавателския състав в 

технологиите, методите и средствата за разработване и провеждане на 

електронни форми на ДО. 

 

Целта на обучението е да информира и подготви преподавателите в БСУ за 

работа с технологии, методи и средства за разработване и провеждане на 

електронни форми на дистанционно обучение. 

 

Обучението ще бъде проведено в следните три модула: 

Модул 1: Въведение в методите и средствата на ДО. То ще включва развитие, 

специфика, стандарти на ДО, среди за електронно обучение, базови знания и 

умения за работа с платформата Moodle  от позиция на студент и преподавател, 

настройване на курсове в Moodle, добавяне на ресурси и използване на 

средствата за синхронна и асинхронна комуникация в Moodle. 

 

Модул 2: Работа с методите и средствата на ДО за преподаватели, притежаващи 

известен опит. Това обучение ще включва планиране и прилагане на 

интерактивни учебни дейности в Moodle, работа с разнообразни електронни 

тестове в Moodle и чрез програмата HotPotatoes, разширено търсене на различни 

типове документи, бази данни с научно-техническа документация, онлайн 

споделяне на информация, създаване на видеоклип, както и споделянето и 

интегрирането му в електронен курс или интерактивно упражнение. 
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Модул 3: Обучение за напреднали, което ще съдържа използване на виртуални 

библиотеки и електронни хранилища, работа със системи за управление на 

знания и тяхното приложение в обучението, разработване на Podcast материали, 

реализиране на проектно-базирано дистанционно обучение, разработване на 

видеолекции и видео семинари.  

 

Акценти в обучението ще бъдат практическата работа по използването на 

инструментите на платформата Мудъл, създаване на интерактивни дейности с 

подходящ софтуер, използване на проблемни ситуации в обучението, създаване 

и тестване на обучителен модул, възможност за непрекъснато споделяне на опит 

и дискусия по темите на обучението. 
 


