МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема BG051PO001-4.3.04

„Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето
образование“
Бенефициент
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ чрез Философски факултет

Проект BG051РО001-4.3.04-002
Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на
дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“

Безвъзмездна финансова помощ в размер 749 527,86 лв.
Продължителност: 20 месеца (05.11.2012 – 05.07.2014).
Ръководител на проекта: проф. дфн Оля Харизанова
Координатори: доц. д-р Мария Стойчева и доц. д-р Георги Вълчев
Технически сътрудници: Весела Цокева и Стоян Котов
Счетоводител: д-р Адриан Маринчев
Юрист: Галина Кунева
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Планирани дейности
1. Управление и мониторинг на проекта.
2. Технологично осигуряване на учебния процес в ЕДО.
3. Ресурсно осигуряване на учебния процес в ЕДО.
3.1. Разработване на електронно съдържание.
3.2. Изграждане на уеб базиран репозиториум за ЕДО.
4. Методическо осигуряване на учебния процес в ЕДО.
5. Административно осигуряване на ЕДО.
5.1. Обучение за административния персонал на Философския факултет.
5.2. Разработване на административни е-услуги за студентите.
6. Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите.
7. Информационно осигуряване на ЕДО.
8. Обучение на студенти в електронна дистанционна форма.
9. Популяризиране на постиженията по проекта.
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Предвидени ключови дейности
•

•
•
•
•

(1)

Оборудване на зала за видео-конференции и
провеждане на електронно дистанционно обучение (ЕДО).
Разработване на електронно учебно съдържание.
Изграждане на уеб базиран репозиториум с електронно учебно съдържание.
Изграждане на видео-архив „Споделено знание“.
Инициативи за методическо осигуряване на учебния процес, включително
провеждане на работни семинари с преподавателските екипи за
алтернативните методи при създаването на съдържание и прилагането на
технологиите на ЕДО.

BG051РО001-4.3.04-002

Предвидени ключови дейности
•

•
•
•

•
•

(2)

Обучение на административния персонал
на Философски факултет за поддържане на услуги за ЕДО.
Разработване на административни електронни услуги за студентите.
Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите.
Разработване на инструктивни материали за студентите и преподавателите в
ЕДО относно изисквания, права и задължения, процедури, времеви график на
събитията.
Обучение на студенти в ЕДО.
Популяризиране на постиженията по проекта.

Очаквани резултати и изпълнение към 31.05.2013

Брой разработени програми за ЕДО в магистърска степен: 4.
•
Брой разработени програми за ЕДО в продължаващо образование: 4.
Изпълнение: 100%. (Подготвя се документация. Налично е електронно съдържание.)
•
Брой студенти, завършили успешно модул в ЕДО: 1400.
Изпълнение: 35%. (Преминали модул чрез ЕДО – 490 студента.)
•
Брой разработени нови курсове с електронно учебно съдържание: 140.
Изпълнение: 36%. (Разработено електронно съдържание за 50 курса.)
•
Брой видео-записи на учебни занятия: 10.
•
Брой технологично, информационно и административно осигурени услуги: 5.
От тях брой разработени електронни услуги за студенти: 3.
• Брой разработени гъвкави пътеки за студенти, съобразени с образователните им потребности: 5.
Изпълнение: 100%. (Разработен е модел за 6 гъвкави пътеки.)
•
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(1)
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Очаквани резултати и изпълнение към 31.05.2013
•

•

•
•

(2)

Брой проведени методически семинари: 3.
Изпълнение: 67%. (Остава да се проведе 1 методически семинар.)
Технологична лаборатория с видео-конферентни възможности: 1.
Изпълнение: 100%. (Зала „Яйцето“, кампус Изток, блок 4. Огледайте се… )
Виртуална лекционна зала: 1.
Репозиториум с е-съдържание (включително мултимедийно): 1.
Изпълнение: 70%. (Подготвят се записи на лекции в края на месец юни 2013.
Налични са 15 записа, публикувани в други системи и съхранени за използване по настоящия проект.)

•

Периодичен електронен бюлетин: 1.
Вижте: http://phls.uni-sofia.bg (Рубрика Ресурси.)

Зала „Яйцето“.

Какво още постигнахме за 7 месеца
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•
•

•

•

•

•

Проведени са три анкетни проучвания.
Функционира нова имейл система, базирана на облачна технология. Към нея са
асоциирани всички преподаватели, служители, докторанти. (mail.phls.uni-sofia.bg).
Функционира вътрешнофакултетска система за обмен на съобщения, аудио и
видео комуникация (Lync), както и екипен сайт (базиран на Microsoft SharePoint).
Функционира нова интеграционна система за електронни ресурси на Философски
факултет (http://phls.uni-sofia.bg).
Разработени са информационни материали, публикувани в интеграционната
система: Прием (кандидат-студенти), Помощник за Мудъл, Помощник за СУСИ,
Стъпка по стъпка в СУ и др.
В периода март-април 2013 се проведе обучение по „ИКТ-умения“ за служителите
във Философски факултет, което приключи с онлайн тест през м. май.

Вижте http://phls.uni-sofia.bg …
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Какво предстои до 30 септември 2013
•
•
•
•
•
•
•

Разработване на електронно съдържание за още 50 курса (фаза 2).
Провеждане на обучение със задочни студенти чрез ЕДО.
Провеждане на изпити чрез онлайн тестове.
Разработване на електронни форми за административни услуги.
Пускане в експлоатация на видео-репозиториума.
Оборудване на зала „Яйцето“ с 8 компютъра.
Заснемане на лекции във видео-конферентната зала „Яйцето“.
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Успех :)

elearn@phls.uni-sofia.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

