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Programme or 
initiative 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН 
ФОНД 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 

Title of the project 
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно 
 обучение в Тракийски университет 

Coordinating organisation Тракийски университет 

Website http://edu.uni-sz.bg/moodle/ 

Password / login if necessary for website - 

Общи и специфични цели  
Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и асинхронно 
Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани и обучители.  
 Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа и обучителна 
среда, достъпна от всяко работно място с Интернет-връзка и възможности за асинхронно приложение 
offline. 
Дейности: 
1. Управление и мониторинг на изпълнението на проекта. 
2. Разработка на учебно съдържание по конкретни дисциплини за мултимедийни учебници.  
3. Изграждане на 30 мултимедийни учебници. Обучение на преподавателите за усвояване на умения за 
самостоятелно разработване на електронни пособия.  
4. Развитие на системата за електронно обучение. Разработване, изграждане и внедряване на нова 
платформа с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище. 
5. Изграждане на модул (курс) за обучение за работа с електронната система на преподавателски и 
административен персонал. 
6. Обучение на преподавателски и административен персонал за работа с новата платформа и с модул 
видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище. 
7. Изграждане на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение, 
8. Техническо обезпечаване на центъра за електронно и дистанционно обучение.  
9. Осигуряване на публичност и популяризиране на резултатите  
10. Включване на целевите групи в различните форми на дистанционно обучение. 
 
Индикатори за изпълнение или резултат от  проекта - I 

 30 броя разработено и рецензирано съдържание по 30 дисциплини (предмета);  
 30 броя изградени мултимедийни електронни учебници; 
 26 броя обучени за изграждане на мултимедийни електронни учебници – преподаватели, 

административен и технически персонал от Тракийския университет; 
Индикатори за изпълнение или резултат от  проекта - II 
1 брой създадена и функционираща платформа за електронно дистанционно обучение с функциониращи 
модули: 
"видео-конферентна връзка"  
"виртуална библиотека"; 
1 брой изграден модул (курс) за обучение за работа с електронната система на преподавателския и 
административния персонал; 
Индикатори за изпълнение или резултат от  проекта - III 
140  обучени преподаватели и административен персонал за работа с новата платформа и с модул видео-
конферентна връзка и модул електронно хранилище; 
93 изградени електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение с общо 1200 учебни теми; 
1220 броя представители на всички групи, включени във всички форми на дистанционното обучение. 
 
 


