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Нашите гост лектори
Д-р Ana Elena Guerrero Roldánе е преподавател във Факултета по
психология и образователни науки в университета Оберта Каталуния
(Universitat Oberta de Catalunya), Испания от 2001 г. Тя е специалист по
онлайн обучение. Разработва адаптивни учебни системи за електронно
обучение, които отговарят на нуждите на потребителите и на
образователните перспективи в интегрирането на ИКТ.
Ana Elena Guerrero
Roldán

Chris Edwards

Serpil Kocdar

Tarja Ladonlahti

Д-р. Ana Elena Guerrero е координатор на проект TeSLA (An Adaptive
trust-based e-assessment System for Learning - H2020 European Project, Ref.
EC: 688520). Нейната роля е свързана с управлението на проекта, а също
така и с дефинирането на рамка за е-оценяване в помощ на
образователните институции в проекта.
Д-р Chris Edwards е преподавател в Института за образователни
технологии към Open University, Великобритания. Той е ръководител на
магистърска програма „Отвореност и иновативност в електронното
учене“ и съдейства за разработването и провеждането на електронни и
дистанционни магистърски програми. Неговите изследователски
интереси са в областта на моделиране на учебните пътища на студентите
с помощта на графични бази данни, с цел проучване на техния опит.
Изследванията му в рамките на проект TeSLA са свързани с електронната
идентификация на студентите при онлайн оценяване. Също така изследва
и подпомагането на обучаемите чрез саморефлексия в курсове за езиково
обучение.
Д-р Serpil Kocdar е преподавател във Факултета по отворено образование
към Анадолски университет, Турция. Тя завършва икономика и има
магистърска степен по Дистанционно образование. Защитава докторат на
тема Дистанционно образование в Анадолския университет през 2011
година. Работи в Департамента за оценяване към Факултета по отворено
образование от 2002 до 2014. В момента тя работи като вицепрезидент на
отдел Изследване и развитие на образователните технологии. В същото
време тя е член Комитета по качество на обучението към Факултета по
отворено образование. Нейните изследователски интереси са:
осигуряване на качеството и акредитационни процедури; оценяване;
педагогически дизайн и нови технологии в отвореното и дистанционното
обучение.
Д-р Tarja Ladonlahti е ръководител на проект, изследовател и
преподавател в полето на обучението на лица със специални
образователни потребности в Университета на Jyväskylä. Та е била
педагогически ръководител на Отворения университет на Университета
на Jyväskylä (2011-2017). Университета на Jyväskylä е най-големия
Отворен университет във Финландия и разработва иновативни
педагогически решения в дигитални учебни среди. Тя работи в областта
на ученето в дигитална среда; достъпността на електронните учебни
среди и услуги за дигитална подкрепа на студентите. Със своя екип тя
работи по три национални и международни проекта.
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Roger Roca

Anaïs Gourdin

Roger Roca е завършил бакалавърска степен по Превод и интерпретация
в University of Vic – Central University of Catalonia (UVic-UCC) през 2014
година. По време на неговата специализация по аудио-визуален превод,
той е взел участие в акредитация на програми в ролята на студент за AQU
Catalunya (Агенция за оценка на качеството към Каталунския
университет), по време на която е натрупал опит в оценяването на учебни
програми в областта на висшето образование. Като част от тази Агенция
през 2016 той започва работа по проект TeSLA. Той е част от Работен
пакет № 4 (Осигуряване на качеството в електронното висше
образование). Неговата роля в проекта е разработване на методологии за
оценка на качеството.
Anaïs Gourdin е ръководител проект от Европейската Асоциация за
осигуряване на качеството във висшето образование – European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) от юли 2018.
Anaïs се присъединява към ENQA през 2012 година, първоначално като
обучител, а след това като административен асистент и служител в отдел
Проекти и финансиране. Нейната основна дейност е свързана с
координирането на участието на ENQA в няколко европейски проекта и
управлението на финансовите трансакции на асоциацията. Anaïs е
завършила Международни отношения и управление на проекти в
университет Jean Monnet, Saint Etienne и Aix-Marseille университет.
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20.09.2018
09.00-14.00 часа Регистрация на участниците в конференцията
Пленарна сесия, зала „Сердика“
Час
14:00-14:15

Тема
Официално откриване на конференцията

14:15-14:45

17:30-18:00

TeSLA - Trust-Based Authentication & Authorship EAssessment Analysis
The teaching and learning process in a fully online
university: the UOC case
Learning and teaching at the OU in the UK
Coffee break
Teaching and Learning in a Mega University: Anadolu
University Case
The model of distance teaching and learning at the
University of Jyväskylä (JYU)
Enhancement of quality assurance of e-assessment

18:15

Welcome drink

14:45-15:15
15:15-15:45
15:45-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Лектор
проф. дхм Борис
Гълъбов
Представител на
ректорското
ръководство на СУ
Представител на
ректорското
ръководство на ТУ
проф. д-р Румяна
Пейчева-Форсайт
PhD Ana Elena
Guerrero Roldán
PhD Chris Edwards
PhD Serpil Kocdar
PhD Tarja Ladonlahti
Roger Roca
Anaïs Gourdin

21.09.2018
Секция: Методологически и теоретични аспекти на електронното и
дистанционното обучение, зала „Люлин“
Час
Тема
Сутрешна сесия
09:00-09:20 Приложение на теорията за конструктивизма в
дистанционното обучение за повишаване квалификацията
на учители
09:20-09:40 Интеграция на ИКТ при създаването на образователни
комикси в професионалната подготовка на бъдещи
учители по биология
09:40-10:00 Хибридни методи на обучението по чужд език
10:00-10:20

MOOC’s – митология и реалност

10:20-10:40

Non-Formal Distance Learning Courses Offered by Higher
Education Institutions (HEIs) in Bulgaria- Availability and
Challenges

Лектор
доц. д-р Ани
Епитропова
доц. д-р Ася Асенова

доц. д-р Валентина
Георгиева
доц. д-р Иван
Мерджанов
prof. PhD Margarita
Atanassova
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10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40
12:40-13:00

13:00-14:00

Students’ Perceptions of Online Collaboration in a Distance
Learning French Language Course
Кафе пауза
Програми по дигитална хуманитаристика в
университетския образователен процес
Нагласи на университетските преподаватели към
методиката на електронното обучение по първи и втори
език (с оглед на уеббазирани платформи за учене на език)
An Attempt of Project-Based Learning in e-Learning

Experiential Learning in English for Dental Medicine BETTER YOUR BEST performance
Applying E-learning Tools in Specialized Translation
Teaching

14:40-15:00

The Use of the Moodle Mobile Software Application in the
Teaching of Students in the Major of Economics of Tourism
in English

15:00-15:20

Characteristics of museum educational e-resources from the
students’ point of view
Кафе пауза
Good practices for sustainable implementation of e-learning

16:00-16:20
16:20-16:40

16:40-17:00

проф. д-р Ренета
Божанкова
проф. д-р Татяна
Ангелова
assoc. prof. PhD Elena
Somova
assis. prof. PhD Silvia
Gaftandzhieva
prof. PhD Rositsa Doneva
assoc. prof. PhD Ilina
Doykova
assis. prof. PhD Ivanka
Sakareva
assoc. prof. PhD Elena
Karashtranova
assoc. prof. PhD
Ekaterina Mitova

Обяд

Следобедна сесия
14:00-14:20 Blended Learning Activities for Introducing Terminology in
Biology and Health Education in English
14:20-14:40 Sharing good practices and solutions in e-learning through
pedagogical patterns

15:20-15:40
15:40-16:00

гл. ас. д-р Maria
Stoytcheva

Social Aspects of Synchronous Virtual Learning
Environments
Sofia University students’ attitudes towards distance learning

The use of electronic cultural programs in the process of
training and education

Lyudmila Boyadjieva
assis. prof. PhD Nadezhda
Angelova
PhD Gabriela Kiryakova
Senior lecturer Peter
Todorov
Senior lecturer Tsvetana
Shenkova
prof. PhD Vasya
Delibaltova
assoc. prof. PhD
Vencislav Dzhambazov
assoc. prof. PhD Juliana
Peneva
Delyan Keremedchiev
PhD Veronica Racheva
prof. PhD Roumiana
Peytcheva-Forsyth
assis. prof. PhD
Blagovesna Yovkova
assis. prof. PhD Lyubka
Alexieva
assoc. prof. PhD
Baktybayev Zhanat
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assoc. prof. PhD
Tussubayeva Zhanar
assoc. prof. PhD
Ospanova Gulnar
Azanbekova Gulnaz
Issabayeva Zauresh

Секция: Технологични решения за подпомагане и реализиране на
електронното и дистанционното обучение, зала „Дунав“
Час
Тема
Сутрешна сесия
09:00-09:20 IoT Multiagent Assistant in Virtual Educational Space

Лектор

09:20-09:40

Lifelong Learning Supported by an Intelligent Tourist Guide

09:40-10:00

Implementing of an Internet of Things eLearning Ecosystem

10:00-10:20

Концептуално и компютърно моделиране на процеси с
акумулиране и синтезиране на данни във висшето
образование

10:20-10:40

Създаване на адаптивни електронни курсове на базата на
акумулативни концептуални карти

10:40-11:00

Интеграция на административните и информационните
услуги при дистанционна форма на обучение във
висшите училища
Кафе пауза
Иновативни технологии в обучението в Лесотехнически
университет, София

assoc. prof. PhD Asya
Stoyanova-Doycheva
assis. prof. PhD Todorka
Glushkova
prof. PhD Stanimir
Stoyanov
prof. PhD Daniela
Orozova
assis. prof. PhD Todorka
Glushkova
assis. prof. PhD Jordan
Todorov
assis. prof. PhD Emil
Doychev
prof. PhD Stanimir
Stoyanov
проф. дмн Георги
Тотков
гл. ас. д-р Силвия
Гафтанджиева
гл. ас. д-р Георги Пашев
докт. Стоян Атанасов
гл. ас. д-р Христина
Костадинова
гл. ас. д-р Марияна
Райкова
проф. дмн Георги
Тотков
доц. д-р Алдениз
Рашидов

11:00-11:20
11:20-11:40

assis. prof. PhD Jordan
Todorov
assis. prof. PhD Emil
Doychev
prof. PhD Daniela
Orozova
assoc. prof. PhD Asya
Stoyanova-Doycheva

проф. д-р Боянка
Желязова
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11:40-12:00

Визуализиране на учебни аналитики за по-ефективно
обучение

12:00-12:20

Creating space 3D simulations in a virtual environment

12:20-12:40

Виртуална реалност в обучението

12:40-13:00

Еволюция на комуникационните практики в
дистанционното обучение въз основа на технологичните
иновации
Обяд

13:00-14:00

Следобедна сесия
14:00-14:20 Разписание на учебните занятия при дистанционна форма
на обучение във висшите училища
14:20-14:40
14:40-15:00

The platform Mobi&Learn+ for mobile learning in higher
education
Приложение на игровизацията за повишаване на
качеството на практическите занятия

15:00-15:20

Remote e-self-learning system via CMS

15:20-15:40
15:40-16:00

Кафе пауза
Evaluation and Assessment in TEL courses

16:00-16:20

Technological solutions supporting modern e-learning

16:20-16:40

Integrating Microsoft Office 365 and Apache OpenMeetings
with Nikola Vaptsarov Naval Academy's Moodle-based
learning management system
Implementation of Gamification in the University Classrooms

16:40-17:00
17:00-17:20

Challenges of teachers e-training: how to solve unsolvable
problems

проф. д-р Иван
Палигоров
доц. д-р Владислав
Тодоров
докт. Дафинка Митева
доц. д-р Елиза
Стефанова
assist. Evgeni Andreev
assoc. prof. Mariya
Nikolova
assoc. prof. PhD Veselka
Radeva
Georgi Bochev
докт.Елица Пелтекова
доц. д-р Елиза
Стефанова
докт. Елица СираковаДанева

гл. ас. д-р Фатме
Рашидова
доц. д-р Алдениз
Рашидов
assoc. prof. PhD Aldeniz
Rashidov
ас. Евгени Андреев маг.
инж. Екатерина Дянкова
доц. д-р Юлиян Цонев
as.Iva Kostadinova
аssis. prof. PhD Katya
Rasheva-Yordanova
аssis. prof. PhD Pepa
Petrova
assoc. prof. PhD Pavel
Boytchev
аssis. prof. PhD Svetla
Boytcheva
assoc. prof. PhD Veselina
Aleksandrova
PhD Anna Guncheva
MSc Violeta Vasileva
PhD Yavor Dechev
Borislav Nikolov
Dean Stoeff
assoc. prof. PhDYuliyan
Tsonev
assist. prof. Milen Sotirov
assoc. prof. PhD Svetla
Boytchevа, assoc. prof.
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17:20-17:40

Results of a Students Survey Identify Barriers to Social
Interaction based on a Pilot Video E-Course “Microorganisms
Growth Mathematical Models and Their Applications in
Finance”

PhD Nikolina Nikolova,
assoc. prof. PhD Eliza
Stefanova
Assist. prof. Irina
Naskinova Assist. prof.
PhD Mikhail Kolev
Assist. prof. PhD Boiana
Garkova

Официална вечеря в 19.30 часа
22.09.2018
Секция: Дигиталното поколение и образователната система, зала
„Люлин“
Час
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30

Тема
Дигитализиране на студентските процеси
Счетоводната професия в контекста на дигиталното
поколение и промените във висшето образование
Училищният сайт като част от процеса на формиране на
дигиталната култура

10:30-10:50

Перспективи за прилагане на иновационните технологии
във военното обучение

10:50-11:10
11:10-11:30

Кафе пауза
Дигиталната компетентност на образователната
организация – познания и нагласи на директорите на
българските училища

Лектор
ас. Евгени Андреев
доц. д-р Емилия
Вайсилова
докт.Йорданка
Евгениева
доц. д-р Емилия
Евгениева
полк. доц.Петко Димов
полк. доц. Иван
Христозов
докт. Полина Фетфова

Секция: Възможности и ограничения на електронното оценяване, зала
„Люлин“
Час
11:30-11:50

Тема
За синергията между компютърна математика и
виртуална учебна среда при е-оценяване

11:50-12:10

Достъп до електронни ресурси и възможности за
изпитване чрез електронна платформа – мнения на
студенти – педагози
Битката за прозрачност
An Innovative Model for Integrating Electronic Assessment
into Differential Equations Education

12:10-12:30
12:30-12:50

Лектор
доц. д-р Елена
Върбанова
Десислав Иванов Стоян
Попов
проф. дпн Сийка
Чавдарова-Костова
докт. Христо Чукурлиев
аssis. prof. PhD Tsvetan
Hristov

Секция: Качество на електронното обучение, зала „Дунав“
Час
09:30-09:50

Тема
Приложимост на дистанционното обучение в програмите
по обществено здраве и здравен мениджмънт

Лектор
проф. д-р Каролина
Любомирова
доц. дм Тодор
Кундуржиев
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09:50-10:10

10:10-10:30
10:30-10:50

Влияние на технологичния стрес върху
удовлетвореността и ефективността на крайния
потребител
Електронни ресурси по български език като чужд за
формиране на умението слушане с разбиране
The Attitudes of the Students of Tourism in Sofia University
“St. Kliment Ohridski” towards the Implementation of ELearning regarding its Benefit to Mastering a Foreign
Language.
An Exploratory Cross-Sectional Survey

10:50-11:10
11:10-11:30

Кафе пауза
Design and Implementation of Virtual Models in Medical
Biochemistry Learning

11:30-11:50

About Possibilities for Gamification in the Learning Process
Using Moodle

11:50-12:10

The Impact of Technology on Cheating and Plagiarism in the
Assessment – the teachers’ and students’ perspectives

доц. дм Александрина
Воденичарова
проф. дм Антония
Янакиева
ст. пр. д-р Мария
Тодорова
доц. д-р Светозара
Халачева
assoc. prof. PhD Gergana
Boyanova
аssis. prof. PhD Martin
Nenov
аssis. prof. Venche
Mladenova
аssis. prof. PhD Tanya
Monova
аssis. prof. PhD Oleg
Konstantinov
аssis. prof. Sylvia
Kalenderova
prof. PhD Stefan
Tsakovski
prof. PhD Ganka
Kossekova
assoc. prof. PhD Yuliyan
Tsonev
Milen Sotirov
prof. PhD Roumiana
Peytcheva-Forsyth, аssis.
prof. PhD Lyubka
Aleksieva
аssis. prof. PhD
Blagovesna Yovkova

Секция: Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до
образование, зала „Дунав“
Час
Тема
12:10-12:30 Особености на електронното обучение в MOOCs
12:30-12:50 Отворени образователни граници - ресурс за обучение
чрез онлайн курсове с неограничен достъп (MOOC –
Massive Open Online Course)

Официално закриване на конференцията

Лектор
докт. Анита Николова
инж. Илияна Георгиева

