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Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната 
eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 
РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА МУДЪЛ И 

ВИРТУАЛНИ КЛАСНИ СТАИ  

 

Целева група обучаеми: Академичен състав, ангажиран с професионално направление 

1.3. „Педагогика на обучението по…“  
Продължителност: 24 академични часа 

Брой участници в група: от 5 до 7 

Място на провеждане: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас 

 

Анотация на програмата 
Програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални 

класни стаи” е създадена за преподаватели, ангажирани с професионално направление 

1.3. „Педагогика на обучението по…“, които имат базови умения за работа с електронни 

образователни платформи. Основната цел на курса е зъдълбочаване на уменията в 

използване на електронни приложения, придобиване на знания и умения за разработване 

и адаптиране на ресурси с учебно съдържание, чрез използване на съвременни 

информационни технологии. 

  

Цели на програмата 
Програмата е насочена в посока да развива дигиталната компетентност за обучаемите, 

като въвежда ключови знания и умения, необходими за обучение в дигитална среда.  

 

Конкретните цели на програмата са:  
1) Да запознае обучаемите със съвременните технологични решения за провеждане 

на обучение в електронна среда 

2) Да предостави знания и умения за изграждане на електронни учебни дисциплини 

3) Да подготви обучаемите да планират и провеждат занятия, чрез използване на 

синхронна и асинхронна комуникация 

 

Методи на обучение 
Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи, включващи реално 

практическо използване на електронни платформи и инструменти. Всички обучаеми ще 

използват собствени електронни профили, чрез които получават достъп до сигурна 

работна среда по време на цялото обучение.  

 

Индикатори за очаквани резултати 
Очакваните резултати са: обучаемите ще са подготвени теоретично и практически, да 

използват ресурсите на електронна платформа за провеждане на обучение в дигитална 

среда. Измерването на тези резултати се проследява със следните индикатори:  

1. Степен на завършеност при разработване на електронен учебен ресурс 

2. Споделяне на електронно учебно съдържание и умения за прилагане на инструментите 

за оценяване на знания. 

3. Придобиване на умения за организация на обмена на информация между преподавател 

и обучаеми в електронна среда. 
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