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Вашето  участие  
Ползвайки системата за електронно обучение е единият от начините, с който ще участвате в 
проекта на Машинно-технологичния факултет (МТФ) на тема  “Развитие на електронни 
форми за дистанционно обучение в областта на     съвременни индустриални 
технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София”.  
 
Повече информация за проекта може да получите на URL: 
http://efit.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=10 
 
Но, освен че ще учите с тази система, ще имате възможност (при желание) да участвате и в 
нейната разработка! Как? По някой от следните начини: 
 

 
 

Да се включете в тестването на разработваните 
електронни учебни материали; 

 

Да се включите в разработването на нови 
електронни учебни материали; 
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Да модерирате форуми по дисциплини или 
конкретни теми. 

 
Като участници в  Проекта ще бъдете новатори и коректив на преподавателите, с цел 
разработените материали да са максимално близки до начина на мислене и възприятията 
ви. Така помагате и на колегите, които ще ползват системата за електронно и дистанционно 
обучение след вас. 

 
 

Как да се регистрирате, като участник в Проекта 
Свържете се с вашия преподавател, или с екипа на Факултетния Център за Дистанционно и 
Електронно Обучение, като обясните, в коя от областите на участие, дадени по-горе, 
желаете да участвате. Ще получите обратна връзка за това, как да се включите, като 
разработчици в Проекта. 
 
Заповядайте – очакваме ви! 
 
Станете още сега част от Проекта 
Намерете страницата ни във Фейсбук  – търсете „Учене през целия живот” и се 
присъединете към нас, за да сте информирани по всяко време, за да дадете своето 
предложение, за да намерите още приятели-съмишленици !  

 

 


