Име: доц. Румяна Пейчева-Форсайт
Длъжност: преподавател по образователни технологии към
Факултет по педагогика на СУ
Ръководител на Центъра по образователни технологии към
Факултета по педагогика и Интегрален университетски център за
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Области на научен интерес: Информационни и комуникационни технологии в образованието и
социалните дейности, Електронно обучение, Съвременни парадигми
на преподаване и учене, Подготовка и квалификация на учители,
Сериозни игри в образованието
Водени курсове в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Преподавателска дейност:
Лекции
от 2000 г. - понастоящем, ежегодно
Курсове в бакалавърски програми: А – Задължителни
„ИКТ в образованието” – специалност Педагогика и
Неформално образование – редовно и задочно обучение
„ИКТ в социалната работа” – специалност Социални дейности
– редовно и задочно обучение
Б – Избираеми
„Дистанционно обучение за възрастни” – специалност
Неформално образование – редовно и задочно обучение
В – Други факултети
„Аудио-визуални
и
информационни
технологии
в
образованието” – Философски факултет
Курсове в магистърски програми
„Аудио-визуални
и
информационни
технологии
в
образованието” – магистърска програма Съвременни образователни
технологии
„Информационни
и
комуникационни
технологии
в
управлението на образователните
институции” – магистърска програма „Образователен мениджмънт
„Информационни
и
комуникационни
технологии
в
образованието” – магистърска програма Педагогика на девиантното
поведение
„Дизайн на компютърно подпомогнати учебни дейности” –
магистърска програма „ИКТ в
образованието”
„Теория и методология на електронното обучение” магистърска програма „ИКТ в образованието”
Курсове в Докторантска програма
„ИКТ в помощ на изследователската дейност”
„Дизайн на онлайн университетски курс”
1992 – 2000
Семинарни занятия по:
"Информационни технологии в образованието" "Образователни
технологии"
"Информатика"

"Аудио-визуални и информационни технологии в образованието"
Създадени електронни курсове:
"ИКТ в образованието"
"ИКТ в социалната работа"
"Дистанционно образование за възрастни"
"Методика и методология на електронното обучение"
"Дизайн на компютърно подпомогнати електронни дейности"
Създател и ръководител на:
Интегрален университетски център за електронно обучение
към СУ "Св. Климент Охридски" http://e-center.uni-sofia.bg
Докторантско училище към Центъра за електронно обучение,
за обучение на докторанти в
областта на педагогиката и електронното обучение http://e-phd.unisofia.bg/
СДК програма "ИКТ в образованието"
Магистърска програма "ИКТ в образованието"
2002 - 2013 – гост-преподавател в Института по образованието,
Лондонски университет по програма Еразъм, Великобритания,
ежегодно
2012 г. - Избрана за Еразъм преподавател на Софийски университет
за 15те години от съществуването на програмата у нас.
2009 – гост-преподавател в Университета на източен Лондон (East
London University), Великобритания, Факултета по компютърни и
информационни технологии
2004 – 2006 – обучение на 100 учители от професионалните
гимназии и 100 млади безработни учители в интегриране на
технологиите в преподаването и ученето по проект на програма ФАР
– Учене през целия живот и професионално обучение и образование.
2002 – 2004 – обучение на експерти от Регионалните инспекторати
по образованието в България в подпомагане на модернизацията на
средното образование – два 3-дневни семинара за 150 експерти от
РИО по проект за Модернизация на българското образование по
направление “Квалификация на българските учители”.
2001 – 2006 – обучение на 20 обучители от университетите в
България и над 100 учители от средното образование по проект на
School Online - САЩ, “Въвеждане на методология за активно
преподаване и учене в подготовката на учители да интегрират ИКТ в
реализиране на националния учебен план” координиран от проф.
Минко Балкански.
Консултантска и експертна 2008 - Консултант на SPAN Consultancy, Netherlands по проект
“Нормативна рамка за квалификация и кариерно развитие на
дейност
учителите” PHRD Grant for the preparation of the Second Social Sectors
Institutional Reform Development Policy Loan in Bulgaria (SIR DPL II),
JPN 57777. MES-7.
2004 – 2006 – Ключов експерт на CARE International по проект на
програма ФАР – Учене през целия живот и професионално обучение
и образование.
2002 – 2004 – Главен експерт и консултант на GOPA Consultancy по

проект за Модернизация на българското образование в направление
“Квалификация на българските учители”
2002 – 2004 – Консултант по проект на тема “Система за осигуряване
и поддържане на качеството на обучение” в Технически университет
– София по проекта за Модернизация на образованието в България

Научно ръководство
бенефициенти

2001 – 2006 – Ключов консултант по проект на School Online САЩ,
координиран от проф.
Минко Балкански - “Въвеждане на
методология за активно преподаване и учене в подготовката на
учители да интегрират ИКТ в реализиране на националния учебен
план”
на Защитили:
Екатерина Попандонова – тема на дисертационния труд:
Информационните и комуникационни технологии като средство за
мотивиране на овладяването на чужд език сред малцинствата –
защитил 2010 г.
Благовесна Йовкова – тема на дисертационния труд: Интерактивна
образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца с
увреден слух – защитил 2011 г.
Анелия Кременска – тема на дисертационния труд: Модел на
уеббазирано обучение по чужд
език – защитил 2011 г.
Настоящи:
Милен Караманов - тема на дисертационния труд: Модел на
информационна управленска система, подпомагаща директора в
българското средно училище
Ана Грудева - зачислена 2013 г., тема на дисертационния труд:
Сериозните игри – среда за
формиране на професионални компетенции на специалисти по
неформално образование Вера Пангалова - зачислена 2013 г., тема на
дисертационния труд: Електронното обучение в подкрепа на
реинтегрирането на ученици в риск (застрашени от отпадане) в
средното професионално образование
Даниела Васева - зачислена 2013 г., тема на дисертационния труд:
Възможностите на сериозните игри, базирани на литературен сюжет,
за формиране на знания, умения и поведенчески модели

Езици
Публицистична дейност

Отчислени с право на защита
Стоян Съев – тема на дисертационния труд: Оптимизиране на
груповата работа чрез уеб 2.0. технологии
Явор Кардалев – тема на дисертационния труд: Роля на училището за
превенция на детската
зависимост към електронни и компютърни игри
английски, руски
7 монографии
5 учебника, ръководства и сборници 10 студии
44 научни статии и доклади от национални и международни
конференции
18 изнесени пленарни доклади и презентации по покана
Автор на "Стратегия за развитието на електронното
дистанционното обучение в Софийски университет"

и

