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НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-
ОБУЧЕНИЕ

В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Въпрос 1 2 3 4 5

Предварително Ви е известно какви знания и умения трябва да
придобиете в процеса на обучение и след успешно приключване
на курса.

1.85% 1.85% 12.96% 31.48% 51.85%

Образователните цели са реално достижими с методи, средства,
дейности и ресурси, характерни за ДО.

0.00% 0.00% 9.43% 33.96% 56.60%

В документацията на курса е включена информация за
ползваните: методически подходи и форми на
сътрудничество/комуникация; тип на медия (текст, анимация,
звук, видео и др.); образователни технологии.

0.00% 1.85% 14.81% 42.59% 40.74%

Има квалифициран екип, който организира и провежда
обучението, вкл. администратори (за логистично осигуряване на
ДО, за комуникацията между 'студент-преподавател' и др.) и
технически лица (за поддръжка на хардуерни и софтуерни

0.00% 0.00% 3.64% 38.18% 58.18%

Има списък с членовете на екипа, провеждащ и осигуряващ
обучението с ясно указани роли (напр. автор, преподавател,
оценител, администратор и др.) и отговорности (напр. обучение,
администриране, провеждане на изпити, поддръжка на

0.00% 1.85% 1.85% 40.74% 55.56%

Има технически и комуникационни средства, които адекватно и
цялостно поддържат ДО и се използват интензивно.

0.00% 0.00% 9.09% 32.73% 58.18%

Има справочник за организация на достъпа до наличните
информационни ресурси, определящи начина на използване и
достъпа до виртуални ресурси и дейности.

3.77% 11.32% 16.98% 32.08% 35.85%

С Вас е проведен инструктаж (или предварително обучение) за
спецификата на ДО и технологична подготовка за работа със
средата за ДО и за конкретната дисциплина.

0.00% 5.45% 0.00% 32.73% 61.82%

4.0 Природни науки, математика и информатика
Легенда:
1 - лошо (определено `не`);
2 - задоволително (по-скоро  `не `);
3 - добро (и  `да `, и  `не `);
4 - много добро (по-скоро  `да `);
5 - отлично (определено  `да `)

Оценка на качеството в област на ВО

Инвестира във вашето бъдеще!
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Учебният процес е персонализиран съобразно Вашите
образователни потребности

0.00% 0.00% 11.11% 35.19% 53.70%

Курсът насърчава провеждането на Ваши собствени проучвания
и развива уменията Ви за учене.

0.00% 0.00% 16.98% 30.19% 52.83%

Предприети са мерки за превенция на плагиатството
(информиране на студентите, използване на софтуер за
установяване на плагиатство и др.).

0.00% 3.77% 32.08% 32.08% 32.08%

Има система за достъп до учебни ресурси и дейности,
библиотечни и информационни източници, която осигурява
ефективно постигане на образователните цели.

0.00% 0.00% 20.00% 34.55% 45.45%

Осигурен е достъп до различни ресурси, дейности и услуги,
подходящи за онлайн обучение, които избирате по ред,
определен от Вас, или ви се предлагат в зависимост от Вашия
напредък и постижения.

0.00% 1.82% 7.27% 34.55% 56.36%

Учебните материали и дейности са представени по подходящ и
разбираем начин и се доставят динамично с помощта на
надеждна технология.

0.00% 0.00% 3.64% 27.27% 69.09%

Учебните ресурси и задачи/задания са ясно формулирани и
съдържат подробни инструкции за тяхното предназначение и
употреба (ако е необходимо).

0.00% 0.00% 3.64% 29.09% 67.27%

Учебните материали и дейности са достатъчно съдържателни и
изчерпателни за постигане на поставените цели и са
проектирани с достатъчна степен на интерактивност, като
активно Ви ангажират и осигуряват обективно оценяване на

0.00% 0.00% 5.45% 23.64% 70.91%

Осигурени са различни форми за синхронна и асинхронна
комуникация, индивидуални и групови взаимодействия между
обучавани и преподаватели.

0.00% 0.00% 18.18% 40.00% 41.82%

Онлайн комуникацията е достатъчна и осигурява Вашето
участие в онлайн общността на обучаваните.

0.00% 0.00% 11.11% 37.04% 51.85%

Курсът включва междинно оценяване и обобщаваща оценка.
Обобщaващата оценка е добре обоснована, категорична и
безпристрастна.

1.89% 11.32% 16.98% 26.42% 43.40%

Инвестира във вашето бъдеще!
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Материалите за самоподготовка са съпроводени с тестове за
самооценка и обратна връзка.

1.82% 30.91% 21.82% 12.73% 32.73%

Обратната връзка при (само)оценяване е навременна и Ви
позволява да проследявате своя напредък в процеса на
обучение.

1.82% 30.91% 25.45% 14.55% 27.27%

Има мерки за удостоверяване на Вашата самоличност в процеса
на обучение (вкл. идентифициране при електронни форми на
комуникация и при изпитване).

0.00% 0.00% 5.45% 41.82% 52.73%

Имате ясна представа за съдържанието на курса и какви са
очакванията към Вас (вкл. информация за техническите
изисквания, необходими знания и умения, използвани методи на
обучение, изискванията за оценяване и т.н.).

0.00% 0.00% 9.09% 29.09% 61.82%

Получавате ясна и актуална информация за наличните услуги
във Ваша подкрепа, и как те могат да бъдат достъпвани. Знаете
с кого и как (телефон, е-поща) да контактувате, за да получите
информация и/или помощ по технически въпрос, методически

0.00% 0.00% 9.26% 27.78% 62.96%

Осигурени са възможности за консултиране и ориентиране в
съответствие с Вашите индивидуални характеристики (входно
равнище на знания, предишни постижения, заетост и др.).

0.00% 1.85% 12.96% 18.52% 66.67%

Има допълнителни учебни материали, препоръчителни четива,
педагогически ръководства и други форми за подкрепа,
отговарящи на специфичните трудности на ДО.

0.00% 1.92% 11.54% 40.38% 46.15%

Учебните ресурси и дейности са удобни и лесни за употреба, с
интуитивен дизайн и навигация.

0.00% 0.00% 5.45% 34.55% 60.00%

Използват се разнообразни медии и технологии за представяне
на учебните ресурси и за провеждане на учебните дейности.

0.00% 3.70% 12.96% 29.63% 53.70%

Интерфейсът дава възможност да проследявате своя напредък
в процеса на обучение.

0.00% 0.00% 10.91% 29.09% 60.00%

Как бихте оценили качеството на курса? 0.00% 0.00% 12.73% 38.18% 49.09%

Инвестира във вашето бъдеще!
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