
  

Проект: 

From digital technology to educational tools: Improving the quality of active 

learning and teaching in the online and hybrid environment in applied disciplines of 

agricultural sciences 

•Project Acronym: HEAL-in-ONE 
 

№ на финансиращия договор: 

•Erasmus + Project No: 2021-1-RS01-KA220-HED-000032054 

 

Финансиране: 

Програма Еразъм + 

•Action Type: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education 

•Field: Higher Education,   

Фондация Темпус (Foundation Tempus), Р. Сърбия 

 

Бенефициент: Белградски университет, Р. Сърбия 

 

Продължителност на проекта: 36 месеца - 28.02.2022 - 27.02.2025   

 

Стойност на проекта /ако ТрУ е партньор, моля отбележете сумата, която е за 

ТрУ/ - EUR 27,012.00  

 

Стойност на проекта: EUR 162,973.00 

 

Ръководител на проекта от страна на Тракийски университет: 

проф. д-р Светлана Георгиева 

 

Екип на проекта от страна на Тракийски университет: 

проф. д-р Светлана Георгиева – Аграрен факултет 

проф. д-р Катя Величкова – Аграрен факултет 

доц. д-р Николина Найденова – Аграрен факултет 

доц. д-р Мима Тодорова – Аграрен факултет 

доц. д-р Габриела Кирякова – Стопански факултет 

гл. ас. д-р Маргарита Маринова – Аграрен факултет 

гл. ас. д-р Ивайло Маринов – Аграрен факултет 

гл. ас. д-р Радост Гънчева 

д-р Мария Желязкова – Аграрен факултет 

Донка Недева– Стопански факултет 

Жулиета Кочеренко – Аграрен факултет 

 

Проектът се изпълнява в партньорство между: 

 

Univerzitet u Beogradu, Belgrade, Serbia http://www.bg.ac.rs/en/index.php 

Sveuciliste Josip Juraj Strossmayera u Osijeku, Osijek, Croatia, www.unios.hr 

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, The Republic of North Macedonia, 

www.ukim.edu.mk 

Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, www.uni-sz.bg 

Obrazovni Forum, Belgrade, Serbia, http://www.eduforum.rs/ 

 

http://www.bg.ac.rs/en/index.php
http://www.unios.hr/
http://www.ukim.edu.mk/
http://www.uni-sz.bg/
http://www.eduforum.rs/


  

Кратко описание на проекта: 

 

Общата цел на проекта е да се осигури качествено образование на студентите от 

аграрните специалности. Това означава да се прилагат високи академични стандарти, 

базирани на съвременни научни знания, да се изгради динамична комбинация от знания, 

умения, ценности и компетенции на 21-ви век в учебните програми за приложни аграрни 

дисциплини в бакалавърска степен в онлайн и хибридна среда.  

Да се развият принципите на ALTONE във ВО, така че студентите и преподавателите 

да се възползват максимално от предимствата на ИКТ в преподаването и ученето;   

Да се повишат компетенциите на преподавателите за създаване на прототипи на 

учебни ситуации за ефективно усвояване на съдържание от различно епистемологическо 

естество, които се срещат в приложните дисциплини;  

Да се направи редизайн на учебните програма и да се приложи съгласуване между 

цели, методи на преподаване/учене, студентски дейности, оценка на студентите и резултати 

от обучението в пилотни курсове;  

Да се разработи банка от сценарии за обучение в онлайн среда според спецификата на 

знанията, които тези студентите трябва да овладеят (декларативни, процедурни, 

практически) и др. 

Партньорските организации в проекта целят да интегрират активно обучение в онлайн 

среда и хибридно обучение по професионално приложни предмети от приложните аграрни 

науки. Обмените на добри практики и опит в ALT в онлайн и хибридна среда между 

партньорски институции на всяко ниво (преподаватели, ИКТ персонал и студенти) ще 

допринесат за това.  

 


