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Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно 

обучение в системата на висшето образование” 

 

 

 

 

 

 

 

Колеж по икономика и администрация – град Пловдив  

е бенефициент по проект BG051PO001 - 4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни 

форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и 

администрация - Пловдив”, който е финансиран по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”.  

 

С изпълнението на проекта КИА - Пловдив ще предлага на своите студенти 

електронни курсове в следните специалности: Бизнес администрация, Счетоводство 

и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Мениджмънт на 

обществения ред, като предвиждаме разширяване на набора от специалности. 

В рамките на изпълнение на проекта приключи дейността включване на лица от 

целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение. Проведохме срещи със 

студентите, на които се разясняваха целите и технологията на развитие на проекта и на 

електронното обучение. Споделиха се мнения и имаше предложения за най-добрата 

организация на провеждане на електронните курсове. Петстотин студента от КИА 

завършиха успешно отделни модули и дисциплини в дистанционна форма на обучение.  

Разработените електронни и мултимедийни помагала са качени на платформата 

за дистанционно обучение. Те съдържат различни видове съдържание включващо 

диаграми, графики, видеа, казуси, тестове, презентации със синхронизиран аудио запис 

и други. Световните тенденции налагат използването на разнообразни като форма 

материали за усвояване на различните дисциплини и части от дисциплината, както и 

тяхното комплексно използване. Целта на помагалата е да бъдат все по-близки, 

интересни и лесни за разбиране от младите хора, като по този начин се повишава 

тяхната ангажираност в учебния процес.  Помагалата отговарят на всички изисквания 

за съвременни интерактивни образователни материали, повишават комуникацията 

между студенти и преподаватели и между самите студенти, като правят 

образователното  съдържание по-интересно и достъпно за младите хора. 

В края на обучението студентите попълниха анкетна карта, съдържаща 

информация за удовлетвореността им, качеството на усвоения материал, доволни ли са 

от предоставеното им електронно обучение. Имаха възможност да направят и 

препоръки относно желани промени.  

Изготвено е „Ръководство за студенти за работа в системата за е-обучение с 

Blackboard Learn”, което ще улесни работата на студентите с платформата. 

Ръководството е качено на сайта на колежа - e-learning.cea.bg.  

Екипът и водещи преподаватели ще съставят доклад за постигнатите резултати, 

изводи и препоръки за бъдещи действия, който ще послужи за основа на устойчивостта 

на проекта. Докладът ще бъде представен на заключителната информационна среща.  


