
Обучение на преподаватели по проект МОДЕРН-А 

Курс: Работа в електронна образователна платформа MOODLE и виртуални 
класни стаи“ 

Курс за интензивно обучение - 24 академични часа 

 

Курсът е предназначен както за преподаватели с определен опит в проектирането и 
провеждането на онлайн обучение в електронната учебна среда MOODLE, които вече 
са преминали през някаква форма на обучение по темата на модула, така и за 
начинаещи потребители на платформата.  
 

Основна цел на обучението е да актуализира и надгради знанията по отношение на 
съвременните подходи за проектиране на изцяло онлайн, смесено и хибридно обучение 
в контекста на университетското образование. Представят се вариативни възможности 
за реализиране на онлайн курс. Преподавателите прилагат тези знания в дизайна на 
техните електронни курсове в MOODLE. Разглеждат се и теми, свързани с 
педагогически модели на електронно обучение и подходите на тяхното реализиране в 
електронна учебна среда, етапите на дизайн на електронен курс и връзката между тях. 

Курсът също така е насочен и към разширяване на знанията им за по-широк спектър на 
инструменти в MOODLE и умения да ги използват в (ре)дизайна на своя курс с оглед 
на спецификата на образователните цели и учебното съдържание, което преподават. 

По-конкретно ще се разглеждат възможностите за публикуване и създаване в MOODLE 

на мултимедийни интерактивни учебни материали и ресурси; проектирането, 
реализирането и оценяването на индивидуални и групови учебни дейности; 
използването и модерирането на различни комуникационни канали за синхронно и 
асинхронно общуване със студенти и между самите преподаватели в MOODLE. 

Предвидено и запознаване с възможностите на Big Blue Button за провеждане на 
занятия с цял курс, работа в малки групи и създаването и провеждането на 
интерактивни тестове и анкети по време на лекция или семинар. 

В резултат от обучението, преподавателите ще имат разработен електронен курс, 
отговарящ на изискванията за качество на електронното обучение, описано в 
нормативната уредба на Национална агенция за оценяване и акредитация за 
дистанционната форма на обучение.  

 

 

 


