Пленарна сесия 4
Ръководител на сесията:
доц. д-р М. Алексиева
11.00 – 11.10 Мобилното обучение във висшето
образование
–
възможности
и
бъдещи
перспективи, ас. д-р М. Динков, СА „Д. А.
Ценов” – Свищов
11.10 – 11.20 Разработване на електронен курс
по английски език в платформата Мoodle за
студенти – бакалавърски програми от ЦХН в
БСУ, преп. Р.Николова, БСУ
11.20 – 11.30 Създаване сайт на центъра за
дистанционно обучение в Бургаския свободен
университет, Е. Мавродиева, БСУ
11.30 – 11.40 Някои характеристики на курса
за е-обучение по английски език и повишаване
мотивацията на студентите от дигиталното
поколение, преп. Г.Кирова, БСУ
11.40 – 11.50 Система за видеолекции и
видеосеминари CISCO WebEx, Д. Неделчева,
БСУ
11.50 – 12.00 Изграждане на виртуална
библиотека
на
центъра
за
дистанционно
обучение в Бургаския свободен университет, Д.
Неделчева, БСУ
12.00 – 12.10 Приложение на облачните
технологии в дистанционното обучение, докт.
Б.Бойчев, докт. И. Таиров, СА „Д. А. Ценов”
– Свищов

12.10 – 12.30 Дискусия
Закриване на конференцията

ПРОГРАМА
за
Национална научно-практическа
конференция
„ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА
ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ
НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ“
28 – 29 ноември 2014 г.

Пленарна сесия 1

15.30 – 15.40 Софтуерни решения при
реализиране
на
електронни
форми
на
дистанционно
обучение
във
висшето
образование, доц. д-р В. Жечева, БСУ
15.50 – 16.00 За съдържателните експликации
в дистанционен курс на обучение, проф. дфн
К. Лукова, БСУ
16.00
–
16.10
Развиване
на
ключови
компетенции
в
процеса
на
електронното
обучение в академичен контекст, доц. дпн И.
Мерджанов, МУ - Варна

Ръководител на сесията:
проф. д-р Д. Орозова

16.10 – 16.30 Дискусия
16.30 – 16.50 Кафе пауза

14.30 - 14.50 Иновации в прилагане на
електронни форми за дистанционно обучение …
или за проект „Университетски център за
електронни форми на дистанционно обучение и
услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене
през целия живот”,
доц. д-р М. Алексиева, БСУ
14.50
15.00
Изпълнение
на
проект
BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за
учене през целия живот чрез модернизация на
Центъра за дистанционно обучение при НВУ „В.
Левски”,
проф. д-р Г. Камарашев, НВУ
15.00 – 15.10 Eлектронната платформа център за развитие на формално и неформално
образование, доц. д-р Е. Бузов, ВТУ „Св. СВ.
Кирил и Методий“, ПК-гр. Плевен
15.10 – 15.20 Измерване удовлетвореността от
проведено обучение по проект „Университетски
център за електронни форми на дистанционно
обучение при БСУ – възможност за учене през
целия живот, доц. д-р М. Алексиева, ст. преп.
Й. Николова, БСУ
15.20 – 15.30 Електронни курсове чрез SCORM
стандарт, проф. д-р Д. Орозова, БСУ
15.40 – 15.50 Дистанционното обучение като
алтернатива на обучението през 21 век,
доц. д-р Г. Куртева, БСУ

Пленарна сесия 2

28.11.2014 г.
13.00 – 14.00 – Регистрация
14.00 – 14.15
Откриване на конференцията,
проф. дпн Г. Христозова, Ректор на БСУ

Ръководител на сесията:
доц. д-р :М. Алексиева
17.00 – 17.10 Разработване на електронен курс
за дистанционно обучение по дисциплината
„Мобилни комуникации в бизнеса“, проф. дтн
А. Лазаров, БСУ
17.10 – 17.20 Методология за обучение по
математика чрез 3D сериозни игри, доц. д-р М.
Желева, гл.ас. д-р Я. Желев, БСУ
17.20 – 17.30 Дистанционното обучение в
социалните
науки
като
алтернатива
за
качествено обучение,
доц. д-р Т. Коцева, БСУ
17.30 – 17.40 Качества и умения на
обучаваните в дистанционни курсове, доц.д-р
Д. Попова, БСУ
17.40 – 17.50 Интерактивная организация
процесса обучения, проф. Михаил Меняев,
МГТУ, Русия
17.50 – 18.00 За някои нови елементи при
емитирането на евробанкноти от серия „Европа”,
използвани при дистанционно обучение на
потребители, доц.д-р С. Димов, БСУ

19.30 Коктейл, р-т „Люти чушки“

29.11.2014 г.
Пленарна сесия 3
Ръководител на сесията:
доц. д-р В. Жечева
09.00 – 09.10 Разбиране на медийните
послания в контекста на дигиталните форми на
обучение, доц. д-р Г. Начева, БСУ
09.10 – 09.20 Анализ на ефективността и
ефикасността на електронните форми на
дистанционно
обучение,
гл.ас.
д-р
Д.
Съботинова, БСУ
09.20 – 09.30 Продължаващо обучение чрез
дигитално съдържание в курса за външни
потребители
"Академия
за
таланти
по
програмиране" към Университетски център за
дистанционно обучение, гл.ас. д-р Д. Минчев,
БСУ
09.30 – 09.40 Разработване и реализиране на
курс за външни потребители в дистанционна
форма на обучение, гл.ас. д-р Ю. Йоргова,
БСУ
09.40 – 09.50 Социалната компетентност надежден
компас
в
социалните
взаимоотношения и публични комуникации,
гл.ас. д-р З. Ганева, БСУ
09.50 – 10.00 Разработване на учебна
документация за дистанционно обучение на
тема „Въведение и класификация в системите за
дистанционен контрол и мониторинг”, гл.ас. д-р
П. Ангелов, БСУ
10.00 – 10.10 Виртуална общност на Академия
за таланти по програмиране към университетски
център за дистанционно обучение, гл.ас. д-р Д.
Минчев, БСУ

10.10 – 10.30 Дискусия
10.30 – 10.50 Кафе пауза

