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1. Въведение
Настоящият документ е разработен на база резултатите от проведено проучване в Полша,
България, Словкия и Португалия и отразява основните образователни потребности на
целевите групи в партньорските страни по отношение на предпочитано учебно
съдържание в областта на БЗР, предпочитан обучителен модел и др. специфики на
обучителния курс.
Общата учебна методология и стратегия за оценка има за цел да предостави насоки за
потребителите (обучители, консултанти, администратори и др.) на обучителния портал.
Документът съдържа следните раздели:
o Педагогическа концепция – тази секция предоставя информация относно
обучителния модел, на който е основан обучителният курс и портал по проект
SPOSH, който е смесен модел на обучение.
o Насоки за употреба на портал – този раздел предоставя информация как
различните потребители например обучаеми, обучители, администратори и др.
могат да използват SPOSH ИКТ портала.
o Примери за използване на портала – тази секция илюстрира конкретни примери
за използване на различните функционалности, които са достъпни на SPOSH ИКТ
портала за различните видове потребители.
o Цели на обучението – тази част от методологията очертава рамката за обучение на
SPOSH и описва различните модули и техните образователни цели.
o Сценарии за използване на системата ECVET – този раздел представя възможни
действия, които биха могли да бъдат предприети в страните партньори по
отношение на използването на курс за обучение SPOSH в системите ECVET в
страните партньори, а именно България, Полша, Португалия и Словакия.
o Методи за взаимно обучение –секцията предоставя информация относно
различни възможности за взаимно обучение, които SPOSH ИКТ портала предоставя
– например водене на дискусии с други обучаеми относно отделните обучителни
модули и казуси чрез различните комуникационни канали на ИКТ портала като
форуми, виртуални класни стаи/ видео конференции и др.
o Стратегия за оценка и валидиране, позволявща да се оцени учебния процес чрез
използването на функционалностите на платформата.
Целта на документа е да подпомогне основните целеви групи по проекта при
употребата на SPOSH ИКТ портал и учебните материали разработени по проекта.
Следователно, методологията цели да подпомогне следните групи:
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Работници в МСП;
Мениджъри на/в МСП;
Ученици в професионални гимназии.

2. Педагогическа концепция
2.1. Педагогическа рамка
Обучителният курс по проект SPOSH се основава на смесен модел на обучение. Смесената
форма на обучение представлява образователна програма, в рамките на която
обучаемият изучава част от учебния материал онлайн, в съчетание с определен контрол
по отношение на време, място, учебен план и темп. (Източник: "Blended Learning: A
Disruptive Innovation", Knewton)
Основната цел на курса за смесено обучение SPOSH е да предостави знания и обучение в
сферата на здравословните и безопасните условия на труд в съответствие с принципите на
ученето през целия живот. По този начин, проектът SPOSH пряко адресира целите и
потребностите, заложени в „Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни
условия на труд за периода 2014 – 2020 г.“. С тази нова рамка се цели да се осигурят
предпоставки ЕС да продължава да играе водеща роля в насърчаването на високи
стандарти за условията на труд както в рамките на Европа, така и в международен план, в
съответствие със стратегията „Европа 2020“. Проектът е посветен на разработването на
обучителни инструменти, материали, стандарти и методология в сферата на
здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), които ще служат на МСП като
източник на полезна информация относно европейските добри практики и
законодателство в сферата на ЗБУТ, и ще допринесат за правилната оценка на риска на
работното място.
SPOSH ИКТ порталът цели да отговори на нуждите на три различни целеви групи, както
следва:
 Работници в МСП;
 Мениджъри на/в МСП;
 Ученици в професионални гимназии.
Всички материали във връзка с обучителния курс са на разположение на SPOSH ИКТ
портал (https://www.sposh-course.piap.pl/ ) на следните езици: английски, български,
португалски, полски и словашки.
Информацията е организирана в следните категории:
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-

-

Обща методология и стратегия за оценка и валидиране – предоставя
педагогическа и методологична информация относно курса, технически
инструкции за употреба на портала и др.
Учебно съдържание по проект SPOSH
SPOSH ИКТ портал

2.1.1. Курсове за смесено обучение на разположение на SPOSH ИКТ портала
Таблица 1. Списък на модулите включени в курса за смесено обучение по проект SPOSH

Наименование

Курс по безопасност и
здраве при работа
(основно ниво)

Начинаещи
Ниво
Повишаване на осведомеността
Цел
< 12 часа
Продължителност
Нискоквалифицирани
Целева група

Включени модули 1.
2.

3.

4.

работници, оперативни
работници
Обща осведоменост относно
БЗР
Мерки
за
оценка
и
превенция на риска на
работното място
Безопасност при работа с
машини
и
работни
съоръжения
Лични предпазни средства
на работното място

Курс по безопасност и
здраве при работа (ниво
напреднали)
Напреднали
Придобиване на нови знания
25 часа
Квалифицирани работници,
управленски позиции
1. Приложимо законодателство
и стандарти
2. Обща осведоменост относно
БЗР
3. Мерки за оценка и превенция
на риска на работното място
4. Безопасност при работа с
машини
и
работни
съоръжения
5. Ергономия на работното
място
6. Лични предпазни средства на
работното място

Всеки от модулите съдържа между 4-6 урока и всеки модул има следната структура:
Таблица. 2. Учебно съдържание на Курса по безопасност и здраве при работа (основно ниво)

Курс по безопасност и здраве при работа (основно ниво)
Модул 1: Въведение в
БЗР

Модул 2: Мерки за
оценка превенция на
риска на работното
място

Модул 3: Безопасност
при работа с машини и
работни съоръжения

Модул 4: Лични предпазни
средства на работното
място
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Урок
1.1.
Обща
осведоменост относно
БЗР
Урок 1.2. Институции
подпомагащи
БЗР,
законодателство,
закони
Урок 1.3. Обучение по
БЗР,
условия,
периодичност, целеви
групи
Урок 1.4. Права и
отговорности
на
отговорник ЗБУТ

Урок 3.1. Въведение в
проблемите
за
превенция на рисковете
на работното място
Урок 3.2. Оценка на
риска и потенциалните
опасности на работното
място

Урок 3.1. Въведение в
безопасността
при
работа с машини и
работни съоръжения
Урок 3.2. Действия при
въвеждане
в
екплоатация на нова
машина / съоръжение

Урок 1.1. Въведение в
употребата на ЛПС на
работното място
Урок
4.2.
ЛПС
химически опасности

при

Урок 3.3. Превенция на
аварии на работното
място

Урок 4.3. ЛПС предпазващи
от биологични опасности

Урок 3.4.
на риска

Урок
4.4.
ЛПС
физически опасности

Управление

при

Урок
4.5.
ЛПС
металообработващата
индустрия

в

Таблица. 3. Учебно съдържание на Курс по безопасност и здраве при работа (ниво напреднали)

Курс по безопасност и здраве при работа (ниво напреднали)
Модул
1:
Международни
стандарти
и
приложимо
законодателство
Урок
1.1.
Въведение,
критично
мислене
за
етични
и
глобални
отговорности

Модул 2: Обща
осведоменост
относно БЗР

Модул
3:
Мерки
за
оценка
превенция на
риска
Урок
3.1.
Въведение
в
проблемите за
превенция на
рисковете на
работното
място

Модул 4: Лични
предпазни средства
на работното място

Урок
1.2.
Международни
организации

Урок
2.2.
Институции
подпомагащи
БЗР,
законодателств
о, закони

Урок
3.2.
Оценка
на
риска
и
потенциалните
опасности на
работното
място

Урок
4.2.
предпазващи
химически
опасности

ЛПС
от

Урок
1.3.
Международни
стандарти

Урок 2.3. OSH
Обучение
по
БЗР, условия,
периодичност,
целеви групи

Урок
3.3.
Prevention,
workplace
recommendatio
ns
before
accidents

Урок
4.3.
предпазващи
биологични
опасности

ЛПС
от

Урок
2.1.
Обучение
по
БЗР, условия,
периодичност,
целеви групи

Урок
4.1.
Дефиниране
на
нуждите от мерки
за осигуряване на
здравето
и
безопасността

Модул
5:
Безопасност
при работа с
машини
и
съоръжения
Урок
5.1.
Въведение в
безопасност
та
при
работа
с
машини
и
работни
съоръжения
Урок
5.2.
Действия
при
въвеждане в
екплоатация
на
нова
машина
/
съоръжение

Модул
6:
Ергономия
на работното
място
Урок
6.1.
Въведение в
ергономията

Урок
6.2.
Мускулно
скелетни
смущения,
свързани с
работата

Урок
6.3.
Рискови
фактори
свързани с
работата,
причиняващ
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Урок
1.4.
Стратегии
и
предизвикателст
ва

Урок 2.4. Права
и отговорности
на отговорник
ЗБУТ

Урок
3.4.
Управление на
риска

Урок
4.4.
предпазващи
физически
опасности

Урок
1.5.
Институции
за
социално
осигуряване
Основни условия
за насърчаване
на здравето на
работното място
в предприятията

Урок
2.5.
Наблюдение на
работната
среда

Урок
Оценка
риска
матрица
оценка
риска

Урок 4.5. ЛПС в
металообработваща
та индустрия

3.5.
на
–
за
на

ЛПС
от

и мускулноскелетни
нарушения
Урок
6.4.
Методи за
анализ
и
оценка
на
риска
Урок
6.5.
Разположен
ие и дизайн
на работното
пространство

Всеки урок има следната структура:
Таблица 4. Структура на уроците съставляващи модулите

Съдържание

Съдържание на урока

Цели на обучението

Описание на компетенциите/уменията/познанията,
които ще придобиете чрез този модул.
Очаквано време за покриване на целия модул.
Как ще се преподава модулът, какви лични срещи са
планирани, какви мултимедийни инструменти са
налични, как най-добре да се покрие материала.
Кратко въведение в темата, представяне на връзки с
други модули.
Общите понятия в рамките на съответната тема.
Полезни интернет линкове за допълнително четиво.
Интересни
допълнителни
материали,
които
илюстрират съдържанието на съответните модули и
дават по-добра представа за понятията, които са
обяснени в тях.
Чат, видео конференция, видео материали от youtube,
vimeo, и др.
Обобщение на най-важните точки от съдържанието.

График
Планиране

Въведение
Съдържание
Полезни връзки
Казуси/Упражнения/Добри
практики

Мултимедийни
инструменти
Обобщение на ключовите
точки
Въпроси за самопроверка

Библиография

Въпроси за избор от няколко възможни отговора,
които са свързани с различни части на съдържанието и
имат за цел проверка на знанията.
Референции към използваните източници на
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Речник

Анекси

информация.
Тук се съдържат всички термини, използвани в
съответния модул, обяснени по ясен и разбираем
начин.
Допълнителни специфични документи за всеки модул.

Упражненията и въпросите за самопроверка ще помогнат на участниците да се ангажират
със съдържанието и да проверяват доколко са разбрали материала. Отговорите на тези
въпроси не са част от оценяването на участника, така че участниците могат сами да
преценят дали искат да правят упражненията и/или да отговарят на въпросите.
Всеки урок е придружен от казус, добра практика и/или упражнение, в които обучаемият
използва теорията, за да разреши даден проблем. По този начин обучаемият може да
покаже, че е придобил дадена компетенция. Резултатът от разрешаването на тези казуси
може да се оцени от преподавателя.
Участниците попълват свой собствен план за обучение, независимо един от друг. Ако
даден участник попадне на трудна част в съдържанието или се затрудни от нещо друго,
той може да зададе въпрос в онлайн форума (преди да публикуват въпроса си,
обучаемите следва да проверят форума за други подобни въпроси и дадените на тях
отговори). Другите участници и преподавателят могат да помогнат, давайки отговор на
въпроса.
Освен публикация във форум, участниците могат да изпратят своя въпрос или молба с
пряко съобщение до който и да е от наличните контакти. Функцията „контакти“ на
платформата също дава възможност за изпращане на имейл или стартиране на чат.
Въпросите и отговорите във форума се запазват, за да могат бъдещи участници да се
възползват от тях.
SPOSH ИКТ порталът предлага самостоятелна форма на обучение чрез учене онлайн,
присъствени сесии и взаимно обучение. Класовете се организират синхронно
(комуникация с участниците в реално време, онлайн видео), както и асинхронно (чрез
електронна поща и онлайн дискусионни форуми). Курсът по проект SPOSH цели да
предоставя смислени, ангажиращи и релевантни към интересите и предходния опит на
обучаемите учебни дейности.
На обучаемите се дава възможност да демонстрират наученото чрез вербална и писмена
комуникация, както и чрез употребата на разнообразни технологии.
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Цялото съдържание на всеки от модулите е достъпно от самото начало на курса. От
обучаемите се очаква изчетат съдържанието, да участват в онлайн дискусии, групови
упражнения и др.
По отношение на организацията на последователността и навигацията на дейностите от
електронното обучение се предлага да се използва модел за агрегиране на съдържание
SCORM, който използва стимулиран от правила подход за дефиниране на
последователността и подредбата на учебните дейности. Може да е полезно да се
използва организация на съдържанието под формата на дърво.

Фиг. 1. Организация на съдържанието под формата на дърво

За да се постигнат желаните ползи от повторното използване, трябва да се адресират
редица проблеми. На първо място, предмета на обучението трябва да се разработи с
оглед на стимулиране на повторно използване и прилагане в различни контексти на
преподаване. Това включва да се вземат предвид редица аспекти на разработката, като
разработка и контекст на преподаване. На второ място, за предметите на обучението е
важно да са стандартизирани, за да се улесни споделянето от различни лица и
организации. Изискват се стандарти за групиране на предметите така, че да могат да се
използват в различни компютърни платформи и учебни системи без изменения. Изискват
се и стандарти за подреждане на предметите в каталог чрез използване на обща
терминология и речник, за да могат да се намират в интернет от потенциални
потребители. На последно място, необходими са стандарти за улесняване на
съхранението, откриването и възстановяването на голям брой учебни предмети в
дигитални регистри на базата на класическата йерархична структура на електронното
обучение.
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Фиг. 2. Структура на йерархията на електронното обучение SPOSH

Съдържанието на проекта SPOSH е налично на всички езици на партньорите по проекта,
както и на английски като основен език на проекта. Уеб-базираната платформа позволява
на участниците лесно да персонализират интерфейса и езика на учебното съдържание.
Всеки партньор е отговор за превод на учебната концепция/ методология и съдържанието
на уеб платформата на собствения си език, за да се постигнат изцяло резултатите на
проекта.
Средствата за техническа комуникация включват стандартен имейл, телефон, факс и
срещи – физически и телефонни/видео конференции. Създаден и сървър за съхранение
на документи с цел запазване и обмяна на всички електронни документи и прототипи на
софтуер, който взема предвид нивата на разпространение на документите и правата на
достъп на различните потребители/групи от потребители. Нивото на качество на
съдържание и цялостната организация на курса за електронно обучение са много важни.
Те могат да бъдат подобрени чрез следване на някои аспекти:
 Фокусирано върху участника съдържание: учебната програма за
електронното обучение трябва да е съобразена с нуждите, ролите и
отговорностите на обучаемите в професионалния живот. Уменията, знанията
и информацията трябва да се предоставят по диференциран начин;
 Сегментиране: електронно обучение трябва да е сегментирано, за да улесни
асимилирането на нови знания и да позволи гъвкаво планиране на време за
обучение;
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 Ангажиращо съдържание: методи и техники за преподаване, които да се
използват креативно за разработване на ангажиращо и мотивиращо учебно
преживяване;
 Интерактивност: чест контакт между обучаемите за задържане на
вниманието и стимулиране на учене;
 Персонализация: курсове с индивидуален темп, които да отразяват
интересите и нуждите на участниците; преподавателите и фасилитаторите
трябва да могат да следват напредъка и представянето на всеки обучаем.

Курсовете SPOSH са планирани като решение за смесено обучение с въвеждащо обучение
на живо за участниците, но тези курсове могат да се използват и като курсове за
електронно обучение за по-напреднали потребители.
Всеки урок трябва да включва:
 Обяснение на метода – текстово/графично;
 Пример (практически примери и видео);
 Упражнение – практика (набор от въпроси за избор на отговор, задачи и др.).
Всички примери и упражнения трябва да са свързани с реални решения за A&R в
индустрията. В момента всеки пример следва един и същ казус.
За да се улесни научаването, при разработването на учебния материал са използвани
казуси и примери, които гарантират адекватно ниво на последователност със
съществуващия подход на SPOSH, като е разработен общ образец, представен по-долу.
Той може да се използва като отправна точка.

Фиг. 3. Стъпки от разработването на SPOSH за учебния материал
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2.2. Дефиниране на основни обучителни сесии/сценарии
Има няколко неща, които трябва да се дефинират в самото начало на процеса:
 Дефиниране на типа обучение: смесено (с начални уроци и традиционен финален
изпит), електронно обучение, класическо обучение;
 Дефиниране на целите на обучението: гарантиране, че целта е ясно посочена;
 Дефиниране на категориите/групите целеви аудитории: Например, може да се
организира курс за отделна компания с нейните 3, 6 или 15 служители, или
няколко МСП могат да изпратят участници за обща сесия, или да бъдат обучени
няколко преподавателя;
 Дефиниране за всяка целева група на количеството знания/уроци за научаване
като отделни курсове, като ниво за начинаещи, за напреднали, за експерти, средно
управленско ниво или ниво на висшето ръководство;
 За всеки курс – дефиниране на броя участници и планираната продължителност
(сесии). Понякога това са противоречиви изисквания. Участниците на ниво
персонал трудно се отделят от ежедневните си задължения. Трудно е и за
мениджърите да ги изпратят на обучение за дни наред. Но при разделяне на деня
между работа и обучение: физическата умора на работниците не позволява бърз
напредък в обучението;
 За всяка сесия – избор на подходящо помещение, преподавател и учебни
материали (теоретични и практически материали);
 Ясно дефиниране/избор на местно и дистанционно приложими обучителни сесии
или уроци;
 Изчисляване на финансовата обратна връзка за печалба;
 Подготовка за оценяване на сесията на базата на обратна връзка от участниците;
 Оценяване (самооценяване и обратна връзка) след всяка сесия;
 Разработване на учебни модули като съгласно изискванията на анализа или
оценката на обратната връзка.
Всяко от изброените по-горе действия или процеси се нуждае от хора, за да се реализира,
както и от допълнителни ресурси, като налично помещение, учители/преподаватели и
оборудване.
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2.3. Насоки за провеждане на обучението
Правилно провеждане на обучението може да се постигне с участието на експерти и
участници в много типове задачи. В допълнение към проучването и изпълнението на
курсове трябва да се разпространяват обучителни наръчници за достъп до уебинари или
до характеристики на класната стая, като се пишат офлайн слайдове с бележки, подготвят
се справочни материали и се разработва помощна документация, презентации, анимации
и др.
Необходимо е преподавателите и/или фасилитаторите да контактуват почти ежедневно и
да използват гъвкав стил за мотивиране на участниците. Участниците искат ясни
инструкции и насоки. Други препоръки за изпълнение включват:
 Продължителността на клиповете да не надвишава 45 минути;
 Към всеки клип да има pdf с материала, за който се преподава в клипа;
 Да се вземе предвид количеството на информацията, която се предоставя в курса,
както и времето, предвидено за курса;
 Всеки трябва сам да може да прави някои от показаните упражнения;
 Да не се набляга на важността на модулите; модулите трябва да бъдат представени
като равни. Всеки може сам да избере модула, който иска да изучава;
 Трябва да се вземе предвид свободното време на участниците; курсът не трябва да
се провежда повече от два пъти седмично и не трябва да е по-дълъг от два месеца;
 Трябва да се използват тестови въпроси, а не отворени.

Следвайте предложената структура и описание на модулите:
Въведение в урока
По време на въведението преподавателят трябва да запознае читателя с материала
на курса, да представи темата, да посочи целта и съдържанието от гледна точка на
участниците.
Цел на урока
В този раздел трябва да се идентифицират целите на материала, т.е. потребителят
трябва ясно да разбира конкретната цел на представения материал, напр. да
получи обща информация за дадена тема, да се подготви да напредва по
определен план и др. Тези цели трябва да бъдат записани, като се вземе предвид
обучаемия.
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Инструкции
Тук разработващия съдържанието на курса трябва ясно да представи подхода ISAR,
както и да даде подробно описание на преподавателя за това как да се изпълни
работата. Целта на секцията с инструкции е да умее обучаемият как да се
съобразява или да изпълнява изискванията на БЗР.
Пример
Тук на обучаемия трябва да се представи практическото приложение на научения
урок. Целта на този етап е обучаемият да е запознат с практическото приложение
на теоретичните понятия, представени в урока.
Въпроси
След всеки урок разработващият съдържанието трябва да представи набор от
въпроси и задачи, които тестват способността на обучаемия да прилага и разбира
материала в урока. По-долу са представени насоки за разработване на въпросите
за контрол:
 Ако материалът съдържа много текст и набор от насоки със схеми и
документация, изпитът трябва да съдържа тестови въпроси, които се
позовават на познанията на обучаемите за представения текст и за понятия, с
които би трябвало да са запознати;
 Ако материалът в урока съдържа инструмент, например графики, тогава
изпитът трябва да съдържа частично решени задачи, в които обучаемият
трябва да използва инструмента, за да попълни решението. Така трябва да се
тества способността на обучаемия да използва инструмента;
 Въпросите трябва да се разработят, като се взема предвид конкретния
обучаем, например дали целта му е прилагане или теоретично разбиране,
или и двете – това определя тъпа на задаваните въпроси.
Заключение
След създаване на частите на урока, те могат да се използват взаимнозаменяемо
съгласно нуждите на отделния участник. Като създават целите на урока,
разработчиците на курса могат да създават взаимнозаменяеми и повторно
използваеми част от уроците, като по този начин намаляват общите усилия за
разработка.
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2.4. Насоки за подкрепа на учащите
Ролята на ментора е много важно в електронното обучение. Ролите, които менторите
изпълняват, са асистенти в преподаването, инициатори на контакт и хора за техническа
подкрепа в средата на електронното обучение. Като асистенти в преподаването,
менторите дават на учащите допълнителна помощ при разясняване и разбиране на
съдържанието на курса. Като инициатори на контакт, менторите помагат да учащите да
развият свързаност за електронно обучение. Като осигуряващи техническа подкрепа,
менторите помагат да учащите да разрешават технологични проблеми.
Предлага се следния наръчник за изпълнение на ролите на менторите. Той представя
основните отговорности в ролята на менторите и техния принос към премахване на
пречките в електронното обучение, задоволяване на нуждите на учащите и подобряване
на ефективността на преподаване и научаване. Може да се възприеме от менторите като
основна помощ при работа в средата на електронното обучение, за да имат по-ясна
представа за това какво да правят, когато практикуват менторство. Насоката обхваща три
аспекта от ролята на менторите, описва техните отговорности и принос:
Таблица 5. Отговорности на ментора/ обучителя
No.

Роли на ментора

Отговорности

1.

Помощ в
преподаването

-

Отговор на учениците – въпроси,
свързани със съдържанието на курса

-

Следи дискусиите

-

Предоставя
на
обучаемите
информация за по-ефективно учене

-

Изясняване
оценяване

-

Следи присъствието

-

Публикува рутинни обявления в класа

-

2.

3.

Иницииране на
социална
свързаност

Предоставяне на
техническа
помощ

Принос
-

Предоставя бързи отговори

-

Подобрява качеството
инструкциите

Осигурява
на
обучаемите
необходимата информация

-

Допринася към структурата
на подкрепа за обучаемите

-

Насочва обучаемите към целите на
обучението им

-

Увеличава
нивото
комфорт на обучаемите

на

-

Предоставя допълнителна помощ

-

-

Отговаря
на
запитвания
притеснения на обучаемите

Повишава качеството
преподаването
научаването

на
и

-

Обучава относно основни онлайн
умения

-

Reduce technical
concerns

-

Помага
на
обучаемите
при
разрешаване на проблеми с онлайн

-

Increase

на

критериите

на

за

и

students

difficulty
support
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No.

Роли на ментора

Отговорности

Принос

достъп

structure

-

Осигурява
необходимата
информация относно навигирането в
сайта

-

Помага на обучаемите да намират
специфични ресурси в средата на
електронно обучение

-

Качва или сваля материали за курса

-

Публикува
съобщения
дискусионни табла

-

Насочва обучаемите към други
ресурси с технологични проблеми,
които не могат да се разрешат от
персонала и менторите.

-

Increase students level of
comfort

-

Increase
eLearning
effectiveness and efficiency

на

3. Насоки за използване на портала и примерни случаи на
използване на портала
3.1. Основни роли на потребителите на портала
Решението SPOSH обхваща интернет базирани услуги за различни целеви групи, като
предоставя подкрепя в изготвянето, организацията и изпълнението на обучението, както
и обновяване на обучителните курсове. Всички тези услуги са базирани на подхода, който
се прилага в основния проект, и да подобрени с последните новости в системата за
управление на обучение Moodle. По-долу е представена кратка информация за услугите,
като е обърнато внимание на конкретни подобрения.
Очаква се да има помощ за крайните потребители за редица приложение, от страна на
доставчиците на обучение и консултиращите организации.
Провежда се постоянно обновяване на обучителните курсове съгласно темите, целени от
решението SPOSH, следвайки двустранен подход: или по искане на крайния потребител,
или по инициатива на доставчиците на решението SPOSH, ако се появят иновации в
дадената тематична област. Също така се гарантира, че целевата група „обучители и
консултанти“, както и партньорите от европейския консорциум, чрез обучаващите си
организации, трябва да могат да предоставят обновявания на съдържанието съгласно
специфичните договорни условия. В зависимост от обхвата и размера на обновяванията,
тази услуга се предлага като уеб базирано обновяване на частите на съдържанието или
обновяване от диск или други медии.
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Онлайн менторството трябва да се реализира чрез прилагане на последната версия на
Moodle, при което трябва да се спазят по-специално функционалностите, които са част от
Виртуална класна стая, групирани в инструменти за синхронна комуникация (аудиоконференции, видео-конференции, чат в реално време), инструменти за синхронно
сътрудничество (бяла дъска, споделяне на заявления), както и инструменти за синхронно
медийно представяне. Предимството на широкото използване на решението Moodle е
наличието на голям брой плъгини, което позволява създаването на голям брой от
изискваните функционалности. Тази концепция в момента обхваща описаните по-долу
инструменти, но подходът за отворено решение трябва да се поддържа при създаването
на цялата система, което означава, че трябва да се изпълнят по-подходящи нови
инструменти.

3.2. Достъп и права, свързани с ролята на всеки потребител на
портала
Системата SPOSH предоставя четири различни потребителски роли: Супер администратор,
Администратор, Инструктор и Обучаем, но тази структура бе променена по време на етапа
на тестване, тъй като планираната за SPOSH версия на Moodle предлага значително поголеми възможности по отношение на дефинирането на роли в сравнение с версията,
използвана в базовия проект.
Всеки потребител се проверява при влизане и му се дава ролята, свързана с
потребителското му име. На базата на тази роля има достъп до определени екрани,
функции и информация.
Супер администратор
Супер администраторът създава, поддържа и трие информация относно много
организации. Супер администраторът има право да:


създава и поддържа много организации и всички потребители на системата;



да посочва групите и стиловете съдържание за всяка организация.

Администратор
Администраторите създават, поддържат и трият информация относно отделни
организации, техните курсове и занимания, обучаващи и обучаеми. Администраторът
може:


да поддържа информация относно една организация, нейните обучаващи и
обучаеми;



да създава, поддържа и трие курсове и раздели;
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качва обучаеми за създаване на акаунти и записване за занятия.

Инструктор
Инструкторите могат да поддържат личната си информация и информацията относно
часовете, за които отговарят. Инструкторът има право да:


поддържа лична парола и информация;



добавя или премахва обучаеми от занятията;



активира изпити и създава задачи;



да разглежда списъка с оценки за класа.

Обучаем
Обучаемите могат да поддържат собствената си лична информация. Обучаемият може:




да поддържа лична парола и информация;
да има достъп до съдържанието на курса и до изпитите;
да преглежда оценките си и личните си файлове.

След преразглеждане на структурата бяха разработени и диференцирани следните роли:




мениджър / създател на курсове / учител / учител, който не редактира;
Студент;
Гост / Удостоверен потребител / Удостоверен потребител на първа страница;

Фигура 4. Екран на функцията за смяна на роли в SPOSH ICT портала, видима за
Мениджъра
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3.3. Примерни случаи за потребители на протала според техните
роли
English version:
Английска версия:
Мениджър
Мениджърът има право да създава, поддържа и изтрива информация за съдържанието на
различните модули, включително уроците в рамките на двата курса – основно ниво и
ниво за напреднали. Лицето, което поема тази роля, също може да назначава роли и да
формира групи за всеки урок. Мениджърът локално определя ролята на учител, учител,
който не редактира и студент. Освен това, той може да пренареди блоковете с
информация, когато използва опцията „Режим на редактиране“ („Turn editing on“)
Преди опцията „Режим на редактиране“ („Turn editing on“), Мениджърът може да види
лентата „Моите курсове“(“My courses”) (от таблото за управление) и лентатата за „Теми за
цветове“ (“Theme colours”) с цветовете по подразбиране и алтернативни цветове (вж.
фигура 5 по-долу).

Фигура 5. Начален екран за ролята на мениджър на SPOSH ИКТ порталът
От лентата „Моите курсове“(“My courses”) (от таблото за управление) мениджърите могат
да видят общ преглед на курсовете си; търсене на курсове; виждат текущите им записи в
курсовете и да видят графика си с дейности, които могат да бъдат сортирани по дата и
курсове. Има бутон „Персонализиране на страницата („Customise page“), който може да се
използва за персонализиране на текущата страница, както следва:
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От лентата „Тема за цветове“(“Theme colours”) мениджърът може да избере цветове по
подразбиране и четири алтернативни цвята.
След като като избор на „Начало на сайта“ под „Таблото за управление “(Dashboard), се
показват всички налични курсове, както следва: курс за безопасност и здраве при работа,
ниво напреднали и курс за безопасност и здраве при работа, основно ниво
(актуализация):

Фигура 6. Екран на страницата на курс по Безопасност и здраве при работа (основно
ниво) при изкл. режим на редактиране в ролята на Мениджър в SPOSH ИКТ порталът
Когато мениджърът избере един от курсовете, се показва меню „Този курс“(“This course”),
което включва следните опции: участници (People); оценки (Grades); BigBlueButton;
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Персонализирани сертификати (Custom certificates); Форуми (Forums); Уроци (Lessons) (вж.
Фигура 6 по-долу).

Секцията „Участници“ (“People”) позволява на мениджъра да види кои са участниците
във въпросния курс, техния брой, роли, групи и последен достъп до курса. Най-важната
функция, която е на разположение на мениджъра чрез секцията „Хора“ (People), е
регистрирането на потребители чрез бутона „Регистриране на потребители“ (“Enrol users”)
и да задаването на роли (видими на екрана по-долу):

Фиг. 7. Илюстрация на възможността на Мениджъра за регистриране на
потрбители в SPOSH ИКТ порталът
Също така, мениджърът може да търси участници чрез филтри или ключови думи.
Съществува списък от филтри, от които студентът може да избира, а именно: роля:
мениджър; Курс Създател; учител; Учител, който не редактира; Студент; гост; Удостоверен
потребител; Удостоверен потребител на първа страница и т.н. По този начин мениджърът
винаги знае кой е онлайн и е на разположение в курса си. Мениджърът може също да
търси участници чрез буквите от тяхното собствено или фамилно име.
Разделът „Оценки“(“Grades”) позволява на мениджъра да редактира и вижда общ
преглед на всички оценки и статистики за всеки потребител, статистика на урока, средно
добър резултат, средно отделено време, висок резултат, нисък резултат; подробни
статистически данни, включително статистически данни за класа и по-конкретно колко
потребители (в проценти) са избрали определен отговор, броя на опитите на потребителя
/ студента да завърши курса и колко курса са завършени и непълни (виж фигури 8 и 9 подолу за илюстрация от тези опции):
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Фигура 8. Екран на доклад за оценка на курсовете по безопасност и здраве при
работа (основно ниво) в ролята на мениджър в SPOSH ИКТ порталът

Фигура 9. Екран на доклад за оценка на курсовете по безопасност и здраве при
работа (основно ниво) в ролята на мениджър в SPOSH ИКТ порталът
Секцията със стаите “BigBlueButton” позволява на мениджъра да проверява
виртуалните класни стаи на различни модули, включително седмицата, групата,
потребителите, зрителите, модераторите, записите и действията в конкретната
виртуална класна стая (за илюстрация, вижте Фигура 10 по-долу).
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Фигура 10. Екран на стая BigBlueButton в ролята на Мениджър в SPOSH ИКТ
портал
Когато мениджърът кликне върху конкретната виртуална стая, се появява бутон „
„Присъедини се към сесията“ („Join session“) , който позволява на потребителя да
се присъедини към виртуалната класна стая. След това потребителят се пренасочва
към друга страница, на която сесията във виртуалната класна стая може да бъде
активно присъединена (чрез микрофон) или пасивно (опция само за слушане) (виж
фигури 11 и 12 по-долу за илюстрация)

Фигура 11. Екран на опцията за Сесия на виртуална класна стая в ролята на
мениджър в SPOSH ИКТ порталът.
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Фигура 12. Екран на активно присъединена (чрез микрофон) сесия на виртуална
класна стая в полята на мениджър в SPOSH ИКТ порталът

Разделът за „Персонализирани сертификати“ (“Custom Certificates”) позволява на
мениджъра да види издадените сертификати в рамките на даден курс и по теми и
да изтегли сертификат, както е показано на фигура 13 по-долу:
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Фигура 13. Екран на раздела „Персонализирани сертификати“ (“Custom
Certificates”) в ролята на мениджър в SPOSH ИКТ порталът
Разделът „Форуми“ (“Forums”) позволява на мениджъра да види общите форуми,
които са съобщенията, откритите дискусии и дали някой се е записал.
Мениджърът може също така да види учебните форуми по различни модулни
теми, тяхното описание, инициираните дискусии, има абонати ли и опции за
бюлетин по електронна поща (вж. фигура 14 по-долу за илюстрация):

Фигура 14. Екран на раздел „Форуми“ (“Forums”) в ролята на мениджър в SPOSH
ИКТ порталът
Раздел „ Уроци“ (“Lessons”) дава право на мениджъра да види всички теми на
модулите, уроците в тях, оценките за всеки урок (от минимум 0 до максимум 100
точки) и крайния срок за завършване на всеки урок. Като пример, на фигурата по-
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долу са показани модулите, уроците и оценките в основния курс от ролята на
мениджър:

Фигура 15. Екран на раздел „Уроци“ (“Lessons”) в ролята на Мениджър в SPOSH
ИКТ порталът
Ролята на Мениджъра се променя значително след натискане на бутона за опцията
„Режим на редактиране“(“Turn editing on”) както се вижда на фигури 16 и 17 подолу:

Фигура 16. Екран на началната страница на сайта в режим на редактиране в
ролята на мениджър в SPOSH ИКТ порталът
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Фигура 17. Екран на режим на редактиране на основната страница на курса на
OSHA в ролята на мениджър в портала SPOSH ИКТ
Мениджърът има екрани за:


Добавяне на дейност или ресурс - Мениджърът може да добави дейност
или ресурс за всеки урок и целия курс. Дейностите, които могат да бъдат
добавени от Мениджъра, са: Задание; BigBlueButton BN; Чат; Избор;
Персонализиран сертификат; База данни; Външен инструмент; Обратна
връзка; Форум; Терминологичен речник; Урок; Въпросник; Quiz; Пакет
SCORM; Изследване; Wiki; Семинар; ресурси: Книга; Файл, Папка;
Съдържание на IMS; етикет; страница; URL);



редактиране на съобщения - Мениджърът може да редактира настройките;
да премества даден блок; да го скрие, да дублира, да задава роли и да ги
изтрива;



редактиране на тема в целия курс от основно ниво и ниво за напреднали,
като го подчертава, скрива и изтрива;



формиране на групи от потребители - по задания; уроци и дискусии по
модулни теми на урок; сертификати;



задаване на роли - за задания; уроци и дискусии по модулни теми на урок;
сертификати;

Вижте екранните изображения по-долу за допълнителна информация:
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Фигура 18. Екран на опциите за редактиране на ресурси и дейности, задания,
теми в страницата на основния курс по БЗР в ролята на мениджър в SPOSH ИКТ
порталът

Фигура 19. Екран на редактиране на дейности и ресурси в страницата на основния
курс по БЗР в ролята на Мениджър в SPOSH ИКТ портала за всеки модул и за
всички курсове
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Фигура 20. Екран на формиране на групи за курса по БЗР (основно ниво) при
ролята на Мениджър в портала SPOSH ИКТ

Фигура 21. Задаване роли на студент; учител и учител, който не редактира за урок:
Въведение в ергономията в ролята на Мениджър в SPOSH ИКТ порталът
Създател на курса
Създателят на курса споделя някои от правата на Мениджъра, като например правото да
създава, поддържа и изтрива информация за съдържанието на различните модули,
включително уроците в рамките на двата курса – основно ниво и ниво за напреднали.
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Студент
Ролята на студента е една от ролите възложени на мениджъра на локално ниво. Ролята на
студента може да бъде заета от всички целеви групи на проекта SPOSH, а именно: 1)
работници от МСП и професионални ученици, които се препоръчват да бъдат записани в
основно ниво на курса по безопасност и здраве при работа; 2) Ръководителите на МСП,
които се препоръчват да бъдат записани в курса „Безопасност и здраве при работа“, ниво
напреднали. Това са само препоръки. Учителите могат да помогнат с оценката на
знанията и уменията на потребителите преди да започнат курса, но представителите на
целевите групи също могат самостоятелно да определят кой от курсовете да вземат, или
те дори да бъдат да бъдат записани и за двата курса.
Студентът може да поддържа личната си информация. Студентът може също да:



поддържа лична парола и информация;
има достъп до съдържанието на курса и да изпълнява задачите; да отговори
на въпросите за самопроверка;
 да преглежда дневникът си за оценяването и съхраняването на лични
файлове.
На SPOSH ИКТ порталът, студентите могат да видят на таблото си за управление следното
меню на „Моите курсове“ („My courses“):

Фигура 22. Екран на таблото за управление в ролята на Студент в портала SPOSH
ИКТ, с видимо меню „Моите курсове“(“My courses”)
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Фигура 23. Екран на таблото за управление в ролята на Студент в портала SPOSH
ИКТ с видимо меню на потребителските функции
На таблото за управление на съответния студент, може да се види, че той е записан в два
курса – ниво напреднали на курс по „Безопасност и здраве при работа“ и основно ниво на
курс „Безопасност и здраве при работа“. Както се вижда от екранната снимка по-горе,
студентът постига 0% напредък в двата курса, които са изброени в секцията „В процес на
изпълнение“ (“In progress”). Студентът може да има списък с бъдещи курсове в секцията
„Бъдеще“(“Future”), а вече завършените курсове ще бъдат показани в секцията „Минали“(
“Past”). Уроците в модулите на всеки от курсовете могат да бъдат визуализирани от
студентите, като кликнат върху бутона „Напред“ (“Next”), ако желаят да се придвижат
напред и като кликнат върху бутона „Назад“(“Previous”), ако искат да се върнат на
определена страница от даден урок. Двата бутона са видими на екрана по-долу:

Фигура 24. Екран за използване на бутоните „Назад“ (“Previous”) и „Напред“
(“Next”) за напредване в урок на портала SPOSH ИКТ
След като завърши част от всеки урок в модула, на студента се показва лента за напредъка
с точния прогрес (в проценти), така че потребителят винаги да е наясно колко съдържание
остава да бъде покрито от урока и той също може да извмерва времето, прекарано за
всеки урок в модула (вижте фигурата по-долу за илюстрация):
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Фигура 25. Екран на напредък в урок в портала SPOSH ИКТ
В края на всеки урок в рамките на двата курса има набор от въпроси, на които студентът
трябва да отговори, за да завърши урока напълно. На обучаемият се разрешава да
направи три опита да отговори правилно на въпросите. Както е показано на екранната
снимка по-долу, студентът може да избере опцията „Да, бих искал да опитам отново“
(“Yes, I’d like to try again” ) или „Не, просто искам да отида до следващата опция за
въпрос“(“No, I just want to go on to the next question option” ) (видим на екрана по-долу ).
Тези опции показват гъвкавостта на портала, самостоятелната надежност и
независимостта, които предлага на студентите, тъй като те могат незабавно да опитат
отново и да не чакат учителят да коригира отговорите им. Споменатите по-горе решения
също могат да запазят времето за обучение на потребителите студенти.
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Фигура 26. Екран на отговори в края на урок на портала SPOSH ИКТ

Когато студентът прочете всички страници в урока и отговори на всички въпроси в края
му, независимо от това дали отговорите са правилни или не, урокът се счита за 100%
завършен и резултата на ученика се показва (вижте екранната снимка по-долу за
илюстрация):

Фигура 27. Снимка на екран при завършване на урок в портала SPOSH ИКТ с
резултат от 100%.
На първото изображение, студентът е завършил успешно 100% от даден урок с
резултат от 100 от 100.

Фигура 28. Снимка на екран при завършване на урок в портала на SPOSH ИКТ с
резултат от 25%
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На втората екранна снимка, студентът е завършил 100% успешно един урок с резултат от
25 т. от 100.
След като студентът ползва уроци по време на курса, страницата на таблото за управление
на потребителя се променя, показвайки общия процент на напредъка, постигнат от
обучаемия за съответния курс (на екрана посочен по-долу е показан пример за подобен
прогрес):

Фигура 29. Екран за напредъка в даден курс в SPOSH ИКТ порталът
Когато обучаемият е влязъл в един от курсовете, в горната лента на страницата се появява
меню, наречено „Този курс“ (“This course”) (което се вижда на екрана по-долу). Менюто
позволява на студента да избере и разгледа следните опции: Участници; Оценки;
BigBlueButton; Форуми и уроци.

Фигура 30. Екран на менюто „Този курс“ и секцията „Участници“(“People”) в SPOSH ИКТ порталът

35

Стратегическо партньорство за здравословни и безопасни условия на труд
Проект No. 2015-1-PL01-KA202-016625

Разделът „Участници“ (“People”) позволява на студента да види кои са участниците във
въпросния курс, техния брой, роли, групи и последен достъп до курса. Студентът може да
търси участници чрез филтри или ключови думи. Съществува списък от филтри, от които
студентът може да избира, а именно: роля: мениджър; Курс Създател; Учител; Учител,
който не редактира; Студент; гости; Удостоверен потребител; Удостоверен потребител на
първа страница и т.н. По този начин ученикът винаги знае кой е онлайн и е на
разположение в курса си. Студентите могат да търсят и участниците чрез буквите с тяхното
собствено или фамилно име.
Разделът „Оценка“ (“Grade”) дава възможност на студента да проследява потребителския
си доклад, включително резултата и процентът на напредъка, постигнат за съответния
курс (вижте екранната снимка по-долу):

Фигура 31. Екранна снимка на общ преглед на потребителски доклад в SPOSH
ИКТ порталът
Също така има възможност за общ преглед, в който се показва оценката от завършване на
целия курс / курсове (видима на екранната снимка по-долу):
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Фигура 32. Екран на оценката за авършване на курс в SPOSH ICT порталът
Разделът “BigBlueButton” позволява на студента да провери виртуалните класни стаи на
различните модули, включително седмицата, групата, потребителите, зрителите,
модераторите, записите и действията в конкретната виртуална класна стая (вижте
фигурата по-долу за илюстрация).

Фигура 33. Илюстрация на екрана на раздел “BigBlueButton” в SPOSH ИКТ
порталът
Когато студентът кликне върху конкретната виртуална стая, се появява бутон
„Присъединяване към сесията“ („Join session"), който позволява на потребителя да се
присъедини към виртуалната класна стая. След това потребителят се пренасочва към
друга страница, на която сесията във виртуалната класна стая може да бъде активно
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присъединена (чрез микрофон) или пасивно (опция само за слушане) (виж фигурата подолу за илюстрация).

Фигура 34. Илюстрация на виртуална класна стая в SPOSH ИКТ порталът

Фигура 35. Илюстрация на екрана на сесия на Виртуална класна стая в SPOSH ИКТ
порталът
По време на сесията, студентът може да се включи в чата, уеб камерите, аудио, Emojis,
Стаи BreakOut за екипно сътрудничество, избиране, споделяне на екрана,
многофункционална бяла дъска. Потребителят има възможност да избере тези опции с
помощта на мишката на компютъра си, която оформя червена точка, която може да
посочи посочените по-горе дейности. Тези функции позволяват виртуалната сесия в
класната стая да бъде интерактивна и динамична. Студентът може да участва в различни
учебни дейности едновременно в реално време по време на онлайн сесията. Виртуалната
среда в класната стая може да се види на илюстрацията по-долу:
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Фигура 36. Илюстрация на отворена сесия на виртуална класна стая в SPOSH ИКТ
порталът
По време на провеждане на сесията, студентът може да види кога е започнала и кой е
нейният модератор (вижте екранната снимка по-долу):

Фигура 37. Илюстрация на общ преглед на сесия на виртуална класна стая в
SPOSH ИКТ порталът
Разделът „ Форуми“ (“Forums”) предоставя възможност на студента да вижда
Общите форуми, каквито са обявленията, отворените дискусии и опцията за
абониране, кликвайки върху „Да“ в „Абонирани“ (“Subscribed”). Студентите могат
също така да видят учебните форуми по различни модулни теми, тяхното
описание, инициираните дискусии, опциите за електронна поща и могат да се
абонират за дискусията (вижте фигурата по-долу за илюстрация):
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Фигура 39. Илюстрация на раздел „Форуми“ в SPOSH ИКТ порталът
В този случай, студентът се абонира за дискусията на модула „Обща осведоменост
относно SPOSH“. Студентът ще бъде уведомен за новите публикации в дискусията.
Разделът „ Уроци“ (“Lessons”) предоставя на студентите правото да видят всички
теми на модулите, уроците в тях, оценката на обучаемия за всеки урок (от
минимум 0 до максимум 100 точки) и крайния срок за завършване на всеки урок.
Например, на екрана по-долу модулите, уроците и оценките са показани от ролята
на студент. Потребителят е получил оценка от 100 за завършване на урока
„Въведение в общата осведоменост по проблемите на БЗР“ в рамките на Модул
„Обща осведоменост по БЗР“ и оценка 50 след завършване на урока „Институции
подпомагащи БЗР, законодателство, закони“ отново в Модул „Обща осведоменост
относно БЗР“ и не са определени срокове.
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Фигура 40. Илюстрация на раздел „ Урок“ (“Lessons”) в портала SPOSH ИКТ
На страницата на „ Уроци“ (“Lessons”) има поле „Сертификат за завършване на
курса“, което информира студентите за възможността за изтегляне на сертификат,
при достигане на определен резултат от общия брой за курса - 70% от правилните
отговори на въпроси в рамките на уроците за даден курс. Опцията за изтегляне на
сертификата е достъпна в полето „Сертификат за завършване на курса“на ИКТ
порталът и се визуализира, когато се достигне изискваният процент. Когато се
постигне желаният резултат, достъпът до полето за изтегляне на сертификата вече
не е ограничен. Илюстрация на полето за Сертификат може да се види по-долу:

Фигура 41. Илюстрация на
полето за „Сертификат за завършване на
курса“(“Course Completion Certficate”) в портала SPOSH ИКТ
Студентът има достъп и до други функции, достъпни на портала SPOSH ИКТ, а
именно:
- Календар - обучаемият може да види дали в календара има събития, да го
експортира, да управлява абонаментите си и да създава свое собствено събитие,
като кликне върху бутона „Ново събитие“ (“New event”) (видим на екрана по-долу):
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Фигура 42. Илюстрация на функцията „Календар“ (“Calendar”) в портала SPOSH
ИКТ
- Съобщения – Тази функция дава възможност на студента да вижда съобщенията
си, както и да търси контактите си. В горната дясна част на страницата на портала
SPOSH ИКТ има икона, която позволява на потребителя да създаде ново съобщение
и да го изпрати на потребители по негов избор. Потребителят студент също така,
може да избере да предотврати съобщения, които не са от контактите му;

Фигура 43. Илюстрация на функцията „ Съобщения“ (“Messages”) в портала
SPOSH ИКТ
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- Лични файлове – Студентът има право на достъп до негово собствено
пространство за съхранение, в което могат да се съхраняват лични файлове.
Файловете могат да бъдат с неограничен размер и могат да бъдат преместени и
пуснати на страницата, което улеснява обучаемият при качването им на портала
(вж. илюстрирацията по-долу):

Фигура 44. Илюстрация на функцията „ Лични файлове“ (“Private files”) в портала
SPOSH ИКТ
- „Постове във форуми“; „Дискусии“; „Моите оценки“ – чрез тези функции,
студентът може да вижда своите постове във форума; дискусията, в която участва,
и оценките си.
Учител
Ролята на учителя е една от задачите на мениджъра, която се възлага на на местно ниво.
Ролята на учителя може да бъде поета от инспектора по трудова медицина или от
специалист в малките и средните предприятия, за да се следи учебният процес на
обучаемите. Учителят има право да създава, поддържа и изтрива информация за
съдържанието на различните модули, включително уроците в рамките на курса, на който
потребителят е назначен като учител. Лицето, което поема тази роля, също може да
назначава роли и да формира групи за всеки урок. Учителят може да подреди блоковете
на информацията, когато използва опцията „Режим на редактиране“ (“Turn editing on”).
Учителят може да поддържа своята лична информация и информация за курса, на който е
назначен. Учителят има екрани за:


поддържа лична парола и информация;



добавяне или премахване на ученици от класове;



създаване на задачи за класа;



да вижда дневника с оценки за неговия курс.
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Когато потребителят в ролята на учител влезе в началната страница на Сайта на ИКТ
порталът SPOSH, се показват наличните курсове на портала, както и се показва кой е
учителят на всеки курс:

Фигура 45. Илюстрация на таблото за управление (Dashboard) в портала SPOSH
ИКТ за ролята на Учител
Учителят има подобни права на мениджъра в SPOSH ИКТ порталът, тъй като бутонът „
Режим на редактиране“ ("Turn editing on") се визуализира и за тази роля и той може да
редактира уроците и курсовете по следните начини:
Учителят има екрани за:


Добавяне на дейност или ресурс - учителят може да добави дадена дейност
или ресурс за всеки урок и целия курс. Дейностите, които могат да бъдат
добавени от Мениджъра, са: Задание; BigBlueButtonBN; Чат; Избор;
Персонализиран сертификат; База данни; Външен инструмент; Обратна
връзка; Форум; Терминологичен речник; Урок; Въпросник; Quiz; Пакет
SCORM; Изследване; Wiki; Семинар; ресурси: Книга; Файл, Папка;
Съдържание на IMS; етикет; страница; URL);



редактиране на съобщения - Учителят може да редактира настройките;
право за преместване на даден блок; да го скрие, да дублира, да задава
роли и да ги изтрива;



редактиране на тема в целия курс от основно ниво и ниво за напреднали,
като го подчертава, скрива и изтрива;



формиране на групи от потребители - по задания; уроци и дискусии по
модулни теми на урок; сертификати;



задаване на роли - за задания; уроци и дискусии по модулни теми на урок;
сертификати;
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Вижте екранните изображения по-долу за допълнителна информация:

Фигура 46. Екран на опциите за редактиране на ресурси и дейности, задания,
теми в страницата на основния курс по БЗР в ролята на Учител в SPOSH ИКТ
порталът

Фигура 47. Екран на редактиране на дейности и ресурси в страницата на основния
курс по БЗР в ролята на Учител в SPOSH ИКТ портала за всеки модул и за всички
курсове
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Фигура 48. Екран на формиране на групи за курса по БЗР (основно ниво) при
ролята на Учител в портала SPOSH ИКТ

Фигура 49. Задаване роли на студент; учител и учител, който не редактира за урок:
Въведение в ергономията в ролята на Учител в SPOSH ИКТ порталът

От лентата „Моите курсове“(“My courses”) (от таблото за управление) Учителят
може да види общия преглед на курсовете си; да търси курсове; да вижда
текущите записвания си в курсовете като учител и да види графика си с дейности,
които могат да бъдат сортирани по дата и курсове ( виж илюстрацията на екрана
по-долу).
Има бутон „Персонализиране на страницата („Customise page“), който може да се
използва за персонализиране на текущата страница, както следва:
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Фиг. 50. Илюстрация на общ преглед на йкурс в ролята на учител в портала SPOSH ИКТ
Има бутон „Персонализиране на страницата („Customise page“), който може да се
използва
за
персонализиране
на
текущата
страница,
както
следва:

От лентата „Тема за цветове“ (“Theme colours”) Учителят може да избере цветове
по подразбиране и четири алтернативни цвята.
Когато учителят избере един от курсовете, се показва меню „Този курс“(“This
course”), което включва следните опции: Участници (People); оценки (Grades);
BigBlueButton; Персонализирани сертификати (Custom certificates); Форуми (Forums);
Уроци (Lessons):
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Секцията „Участници“ (“People”)
позволява на Учителя да види кои са
участниците във въпросния курс, техния брой, роли, групи и последен достъп до курса.
Най-важната функция, която е на разположение на учителя чрез секцията „Участници“
(People), е регистрацията на потребители чрез бутона „Регистриране на потребители“
(“Enrol users”) и да задаването на роли (видими на екрана по-долу):

Фигура 51. Опции за записване в ролята на Учител в SPOSH ИКТ порталът
Също така, Учителят може да търси участници чрез филтри или ключови думи. Съществува
списък от филтри, от които студентът може да избира, а именно: роля: мениджър; Курс
Създател; учител; Учител, който не редактира; Студент; гост; Удостоверен потребител;
Удостоверен потребител на първа страница и т.н. По този начин учителят винаги знае кой
е онлайн и е на разположение в курса си. Също така, учителят може да търси участници
чрез буквите от тяхното собствено или фамилно име.
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Разделът „Оценки“(“Grades”) позволява на Учителят да редактира и вижда общ преглед
на всички оценки и статистики за всеки потребител, статистика на урока, средна оценка,
средно време, висок рейтинг, нисък резултат, продължително време, кратко време;
подробни статистически данни, включително статистически данни за класа и поконкретно колко потребители (в проценти) са избрали определен отговор, броя на
опитите на потребителя/студента да завърши курса и колко курса са завършени и непълни
(виж илюстрацията на екрана по-долу ):

Фигура 52. Доклад за оценки в ролята на Учител в SPOSH ИКТ порталът

Фигура 53. Статистика на урок в ролята на Учител SPOSH ИКТ порталът
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Секцията „оценки“ също така предпставя на Учителя функцията за проверка на
Дневника за оценки и да зададсе тежест на оценките за всеки урок, които са
равномерно разпределени. В този раздел са дефинирани и граматичните букви.
Учителят има достъп до това поле и може да види какви оценки се присвояват на
различен процент, вкаран от учениците. Например, за да бъде даден студент с
буквата А (най-високата оценка), студентът трябва да получи поне 93% за един от
курсовете; най-малко 90% за A - и т.н. (това е видимо на екранната снимка подолу):

Фигура 54. Оценки и букви при ролята на Учител в SPOSH ИКТ портал
Разделът с пространството “BigBlueButton” предоставя възможност на Учителя да
проверява виртуалните класни стаи на различни модули, включително седмицата,
групата, потребителите, зрителите, модераторите, записите и действията в
конкретната виртуална класна стая (за илюстрация, моля вижте Фигурата по-долу).
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Фиг.54. Раздел на пространство “BigBlueButton” при ролята на Учител в портала SPOSH
ИКТ
Когато Учителят кликне върху конкретната виртуална стая, се появява бутон
„Присъедини се към сесията“ („Join session“), който позволява на потребителя да се
присъедини към виртуалната класна стая. След това потребителят се пренасочва
към друга страница, на която сесията във виртуалната класна стая може да бъде
активно присъединена (чрез микрофон) или пасивно (опция само за слушане) (виж
фигурите по-долу за илюстрация):

Фигура 55. Виртуална класна стая при ролята на Учител в портала SPOSH ИКТ

Фигура 56. Отворена виртуална класна стая по време на ролята на Учител в
портала SPOSH ИКТ
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Разделът за „Персонализирани сертификати“ (“Custom Certificates”) позволява на
Учителя да вижда издадените сертификати в рамките на даден курс и по теми и да
изтегли сертификат, както е показано на фигурата по-долу:

Фигура 57. Раздел „Персонализирани сертификати“ (“Custom Certificates”) при
ролята на Учител в SPOSH ИКТ порталът
Разделът „ Форуми“ (“Forums”) позволява на учителя да види общите форуми,
които са съобщенията, откритите дискусии, както и дали някой се е записал.
Учителят може също така да види учебните форуми по различни модулни теми,
тяхното описание, инициираните дискусии, дали учителят е абониран за тях, както
и опциите за бюлетин по електронна поща:

Фигура 58. Раздел „Форуми (“Forums”) при ролята на Учител в SPOSH ИКТ
порталът
Раздел „Уроци“ (“Lessons”) дава право на Учителя да види всички теми на
модулите, уроците в тях, резултата от оценките за всеки урок (от минимум 0 до
максимум 100 точки) и крайния срок за завършване на всеки урок. Като пример, на
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фигурата по-долу са показани модулите, уроците и оценките в основния курс от
ролята на Учител:

Фигура 59. Раздел „Уроци“ (“Lessons”) при ролята на Учител в SPOSH ИКТ
порталът
Учител, който не редактира
Ролята на учителя, който не редактира, е едно от местните роли, дадени от
мениджъра. Ролята на учителя, който не редактира, може да бъде заета от
инспектора по трудова медицина или от специалист в малките и средните
предприятия, за да се следи обучителният процес на студентите. Учителят, който
не редактира има право да вижда информацията за съдържанието на различните
модули, включително уроците в курса, които са зададени на потребителя, но
учителят, който не редактира, няма право да редактира. Лицето, което поема тази
роля, също може да назначава роли и да формира групи за всеки урок. Опцията
„Режим на редактиране“ (“Turn editing on”) не е достъпна за учителя, който не
редактира.
Гост / Удостоверен потребител / Удостоверен потребител на първа страница
Ролята на госта е една от най-ограничените, тъй като гостът няма достъп до уроците в
модулите. Гостите могат да видят заглавията на двата налични курса, но нямат достъп до
съдържанието на курсовете.
Удостоверен потребител/Удостоверен потребител на първа страница има правото да
коментира своя план за обучение; да поиска преглед на своя план за обучение; да
коментира собствената си компетентност и да поиска преглед на собствената си

53

Стратегическо партньорство за здравословни и безопасни условия на труд
Проект No. 2015-1-PL01-KA202-016625

компетентност по отношение на потребителите; да управлява собствените си
доказателства за предварително обучение; управление на собствените сесии на браузъра.

3.4. Преимущества на достъпа до SPOSH ИКТ порталът за възрастни
обучаеми
-

-

-

-

Време: SPOSH ИКТ порталът предоставя уникален, персонализиран опит за
електронно обучение. Тъй като потребителите (студенти) имат достъп до портала
онлайн по всяко време, то те могат да следват курсовете, когато са свободни и в
удобно за тях време. По този начин, порталът може се съобрази с натоварените
графици на обучаемите, без да е необходимо да се правят корекции, освен ако
предварително не се организира онлайн виртуална класна стая от учител;
Темп на учене: Порталът SPOSH ИКТ предоставя на студентите потребители да се
обучават според тяхното собствено темпо и според техните собствени условия. Ако
даден студент се нуждае от повече време, за да завърши определен урок в рамките
на даден модул, той/тя не трябва да се тревожи за забавянето на учебната група, тъй
като той / тя е главният участник в учебния процес;
Баланс между Работа/ социален живот: Тъй като ИКТ порталът SPOSH може да се
използва винаги, когато обучаемите желаят, те могат да балансират работата и
социалния си живот, тъй като те могат да получат достъп до курсовете по време на
почивки, обяд и т.н.
Упълномощаване: Порталът SPOSH позволява на обучаващите се възрастни да
контролират целите си по отношение на кариерата и личния живот като цяло.
Знанията и уменията, придобити чрез завършването на курсовете, ще помогнат на
обучаемите да подобрят квалификацията си и да се позиционират на по-добро място
на пазара на труда.

4. Цели на обучението
Всеки модул има специфични учебни цели, които допълват всички останали модули:
Таблица 4. Цел на обучението за всеки модул, зададен в рамките на SPOSH Bобучителни курсове

Цели на обучението

Модул 1: Обща
осведоменост относно БЗР

Предоставя на работниците на оперативно ниво
основната терминология и концепции в областта на
БЗР. След завършване на този модул обучаемите ще
могат да разбират и използват основни понятия в
областта на БЗР и да са по-наясно защо това е

Курс по
безопасност
и здраве при
работа
(основно
ниво)

Наименование на
модул
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Модул 2: Мерки за оценка
и превенция на риска на
работното място

Модул
3:
Лични
предпазни средства на
работното място

Курс по безопасност и здраве при
работа (ниво напреднали)

Модул 4: Безопасност при
работа с машини и
работни съоръжения

важно.
След завършването на този модул обучаемите
(работниците на оперативно ниво) ще придобият
знания за това, какви действия трябва да
предприемат, за да предотвратят възникването на
рискове, както и значението на неподходящо
рисково поведение.
След завършване на този модул работниците на
оперативно ниво:
 Ще бъдат запознати с основните лични
предпазни мерки, които трябва да прилагат,
за да се защитят по време на изпълнение на
служебните си задължения.
 ще придобият знания относно значението на
личните предпазни средства.
След завършването на този модул обучаемите
(работници на оперативно ниво) ще получат знания
за:
 различни видове мерки за безопасност за
автоматизирани и роботизирани решения
 как да работят с тях по безопасен начин
 защо това е важно.

Модул 1: Приложимо След завършване на този модул напредналите
законодателство
и обучаеми (мениджъри, консултанти, ръководители
стандарти

на отдели) ще:
 придобият задълбочени познания за
нормативната уредба на ЕС в областта на БЗР
 придобият знания относно
законодателството в областта на БЗР на
национално ниво - в страните партньори, а
именно Полша, България, Португалия и
Словакия.
Модул
2:
Обща Предоставя на мениджърите, ръководителите на
осведоменост относно БЗР отдели и т.н. както основни, така и по-задълбочени
познания за терминологията и понятията в областта
на БЗР, с които работодателят трябва да може да
работи. След завършване на този модул обучаемите
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Модул 3 Мерки за оценка
и превенция на риска на
работното място
Модул 4 Лични предпазни
средства на работното
място

Модул 5 Безопасност при
работа с машини и
работни съоръжения

Модул 6 Ергономия на
работното място

ще могат да разбират и използват основни понятия
в областта на БЗР и да са по-наясно защо това е
важно.
След завършване на този модул, напредналите
обучаеми ще придобият знания за това как да
извършват оценка на риска на работното място и
как да въведат необходимите превантивни мерки.
След завършване на този модул, напредналите
обучаеми ще:
 бъдат запознати с основните детерминанти,
които те трябва да вземат предвид, за да
установят съответни мерки за самозащита на
работниците
в
рамките
на
своето
предприятие, отдел и т.н.
 ще придобият знания за това как да се
набележат и изпълнят необходимите мерки
за защита
 се запознаят с видовете мерки за контрол на
опасностите и нивото им на ефективност
При завършване на този модул напредналите учащи
ще се запознаят с основните видове мерки за
безопасност, които могат да бъдат приложени, за да
бъдат машините и оборудването в предприятието /
отдела по-безопасни за работниците.
След завършването на този модул ръководители /
ръководители на отдели, консултанти, обучители и
др. Ще придобият задълбочени познания по
следните теми:
 Основна терминология на ергономията;
 Мускулно-скелетни смущения, свързани с
работата;
 Рискови фактори свързани с работата,
причиняващи мускулно-скелетни смущения
 Проектиране на работни пространства и
работни станции
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5. Сценарии за използване на системата ECVET
5.1. Въведение
Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)1 се
отнася за лица, заинтересовани да преследват кариера в определена област, както и за да
ги подпомага да получат документи за завършването на малки, базирани на обема
единици, които обхващат резултатите от обучението на различни нива. Целта е да се
признае това обучение като част от съществуващите професионални квалификации в
държавите-членки на Европейския съюз. Европейската кредитна система за
професионално образование и обучение (ECVET) и Европейската квалификационна рамка
(ЕКР) прави квалификациите по-прозрачни и по-достъпни. Те са „инструмент за трансфер“
между различните национални системи за професионално образование и обучение,
които често са пречка за обмяната на опит извън границите на страната. ECVET е система
от стандартизирани, добре дефинирани единици, описващи резултатите от обучението.
Една „единица“ представлява най-малкият набор от знания, умения и компетенции,
необходими за практикуване на сложна професионална дейност, която може да бъде
оценена, разработена и прехвърлена. ECVET позволява резултатите от ученето, постигнати
в една страна, да бъдат признати като част от професионалната квалификация в друга. По
този начин резултатите, придобити в различни европейски страни, стават по-сравними.

5.1.1. Ключови термини
 Знания - Знанието е набор от факти, принципи, теории и практики, свързани с
определена област на работа или обучение.
 Умения - Способност за прилагане на знания и използване на ноу-хау за
изпълнение на задачи и решаване на проблеми.
 Компетенции - Доказана способност за използване на знания, умения и лични,
социални и / или методически способности в ситуации на работа или учене, както и
в професионално и личностно развитие.
 Резултати от обучението - Резултатите от обучението са оценки на това, което
обучаемият знае, разбира и може да направи в края на учебния процес.
 Единица на резултатите от обучението - За да се приложи ECVET, квалификациите
трябва да бъдат описани, като се използват резултатите от обучението. Резултатите
от обучението са групирани в единици. Единицата е част от квалификацията,
1

Партньорство в рамките на проекта CREATE (България), Национална агенция за професионално
образование и обучение (България), Fastrack IT (Ирландия), DEKRA Akademie (Германия), Национален
информационен и кариерен център на студентите (България); наръчник CREATE в рамките на проекта
CREATE No 2011-1-BG1-LEO05-05036: „Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в
областите уеб дизайн и компютърна анимация“, 2013 г.
www.create-validate.org
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състояща се от последователен набор от знания, умения и компетенции, които
могат да бъдат оценени и валидирани.

5.1.2. ECVET и ECTS – Сходства и различия
Разработването на ECVET се основава на Европейската система за трансфер на кредити
(ECTS), която беше инициирана през 1989 г. Основната й цел е да подпомогне
мобилността на студентите в рамките на Европа. Основното сходство между ECVET и ECTS
е целта на двете системи, а именно трансфера и придобиването на кредити, мобилността
на учениците, студентите и работниците. Основните разлики между двата инструмента
засягат основно техния обхват. Системата ECTS е насочена към висшето образование,
докато системата ECVET е насочена към професионалното образование и обучение (ПОО),
включително за продължаващо образование и неформално обучение. Разликата може да
се намери и в резултатите от обучението, на които системите наблягат. Чрез призмата на
ECTS, Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование се
определят следните учебни резултати от обучението:
 Знания и разбиране;
 прилагане на придобитите знания;
 вземане на решения;
 комуникационни умения;
 умения за учене
отношение на системата ECVET, европейската квалификационна рамка определя
резултатите от обучението, като:
 знания;
 умения;
 компетенции.
Координираното прилагане на двете кредитни системи ще доведе до по-добро и поголямо единство между ПОО и висшето образование и по този начин ще допринесе за поголяма мобилност в Европа (хоризонтална и вертикална).

5.1.3. Препоръки на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейска система за кредити в професионалното образование и
обучение (ECVET)
Препоръката подчертава, че ECVET е приложима към всички резултати от учебните
програми, които по принцип трябва да бъдат постигнати чрез различни образователни и
обучителни пътеки на всички европейски нива на Европейската квалификационна рамка
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за учене през целия живот (ЕКР), а оттам - прехвърлени и признати. Целта е да се улесни
съвместимостта, сравнимостта и взаимното допълване между кредитните системи,
използвани в ПОО и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), прилагани във
висшето образование, като по този начин се допринесе за по-добрата взаимозависимост
между различните нива на образование и обучение в съответствие с националното
законодателство и практика. Струва си да се отбележи, че ECVET не води до появата на
ново право на гражданите да получават автоматично признаване на резултатите от
ученето или точките. Прилагането му по дадена квалификация съответства на
законодателството, приложимите правила и разпоредби в държавите-членки и се
основава на следните принципи и технически характеристики:
Единици резултати от обучение
Единицата резултати от обучение е компонент от определена професионална
квалификация, състоящ се от съгласуван набор от знания, умения и компетентности, който
може да бъде оценен и валидиран. Всяка единица отговаря на определен брой ECVET
точки. Обикновено квалификацията включва няколко единици и се състои от целия
единен пакет. По този начин обучаемият придобива квалификация чрез натрупване на
необходимите единици, придобити в различни страни и в различен контекст на учене
(формално и, където е уместно, неформално и независимо) в съответствие със
съответното национално законодателство в областта на ПОО
Единицата може да е специфична за единица квалификация или да е обща за няколко
квалификации. Резултатите от обучението, които формират единица, могат да бъдат
постигнати независимо от това къде и как са били придобити. По този начин единицата не
трябва да се смесва с компонента на официалната учебна програма или курса на
обучение.
Компетентните институции и партньори, участващи в процеса на обучение, установяват
правилата и процедурите за определяне на характеристиките на ученето и
комбинирането на учебни единици, заедно с натрупването на звена за дадена
квалификация в съответствие с националните правила.
Техническите характеристики на единицата трябва да включват:
 име на единицата;
 име на квалификацията (или квалификациите), която се отнася / отнася до
единицата, където е приложимо;
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 ниво на квалификацията по Европейската квалификационна рамка и съответното
национално ниво на квалификационната рамка заедно с кредита по ECVET, свързан
с тази конкретна професионална квалификация;
 учебните резултати в рамките на единицата;
 процедурите и критериите за оценка на тези резултати;
 ECVET точки, асциирани с единицата;
 период на валидност на единицата, когато е уместно

5.1.4. Определяне на ECVET Точки за единица резултати от обучение –
Трансфер и натрупване на резултати от обучението, ECVET партньорства
При единиците ECVET, постигнатите резултати от обучение в една среда се оценяват и
след успешна оценка се извършва транферът им в друга среда. В този втори контекст,
единиците се валидират и признават от компетентна институция като част от
квалификационните изисквания на лицето, което иска да придобие квалификацията. След
това могат да се натрупат единични резултати от обучението с цел придобиване на тази
квалификация съгласно националните разпоредби. Съответните компетентни институции
и партньори, участващи в процеса на обучение, разработват процедури и насоки за
оценяване, валидиране, натрупване и признаване на единици резултати от обучение.
Трансферът на кредити, на базата на ECVET, следва да бъде подкрепен чрез създаване на
партньорства и мрежи, включващи компетентни институции, всяка от които има
правомощия в тази област.

Сзъдаването на партньорства има за цел да:
 Предостави обща рамка за сътрудничество и изграждане на мрежи между
партньорите, създадени в меморандум за разбирателство (“MoU”), които създават
климат на взаимно доверие;
 Подпомогне партньорите при изготвянето на конкретни споразумения за
прехвърляне на кредити на обучаващите се.
В рамките на, трябва да се потвърди, че партньорите:
 взаимно приемат статута си на компетентни институции;
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 взаимно приемат своите критерии и процедури, за да гарантират качеството,
оценката, валидирането и признаването като задоволителни за целите на
трансфера на кредити;
 приемат условията за използване на партньорската мрежа като цели,
продължителност, споразумения за преразглеждане на меморандума за
разбирателство (MoU);
 приемат сравнимостта на професионалните квалификации,
 подлежащи на прехвърляне на кредити, като се използват референтните нива
 ЕКР;
 идентифицират останалите участници и компетентните институции, които
Споразумение за обучение и персонален академичен доклад
За да приложи трансфер на кредит, включващ двама партньори и конкретен мобилен
обучаващ се в рамките на дадено MoU, се сключва споразумение за обучение между
двете компетентни институции, участващи в обучението и обучаемият.

5.2. Полша
Модернизирането на квалификационната система в Полша е резултат от националните
нужди и ще бъде използвано за прилагане на политики за учене през целия живот.
Дейностите по модернизация на националната квалификационна система са включени в
по-широкия контекст на промените в Европа, свързани с изпълнението на препоръката на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска
квалификационна рамка за учене през целия живот, наричана по нататък Препоръка на
ЕП относно ЕКР.
В Полша, реформата на общото образование и професионалното образование, която
въвежда резултатите от обучението като основна отправна точка за образователната
политика, беше проведена през периода 2008-2011 г. Във висшето образование бяха
въведени ключови промени през 2011 г. През 2006 г. беше направена подготовка за
създаване на Национална квалификационна рамка за висше образование, а през 2008 г. в
Полша беше инициирана работата по Полската квалификационна рамка (Polska Rama
Kwalifikacji - PRK). Прилагането на PRK ще приключи цикъла на реформите, които се
провеждат в полското образование и висшето образование, и в същото време ще
стимулира развитието на квалификациите, придобити извън тези системи.
Полската квалификационна рамка е предназначена да обхване различните придобити в
Полша квалификации, което ще позволи интеграцията на различни квалификационни
системи, действащи в страната. PRK е проектирана така, че нейните нива да съответстват
на нивата на ЕКР. Уникално решение, въведено в Полша, е въвеждането на две нива с
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различни нива на детайлност - универсално (I-то) и типични видове образование (степен
II).
През 2013 г. беше създаден документ „Референтен доклад - Препратка на полската
квалификационна рамка за учене през целия живот към Европейската квалификационна
рамка“. Този документ беше приет на 15 април 2013 г. от Междуведомствения екип за
учене през целия живот, включващ Националната квалификационна рамка и
впоследствие одобрен от Комитета по европейските въпроси ( Министерски съвет) на 15
май 2015 г. След одобрението му, документът беше официално изпратен на Европейската
комисия. Резултатите от анализа, извършен по време на горепосоченото разработване на
доклада, доказаха надеждността на нивата на полската квалификационна рамка с нивата
на Европейската квалификационна рамка. Това ще предостави възможност за сравнение
на квалификациите в Полша с квалификации, присъдени в различни държави от ЕС, а
квалификациите, присъдени в Полша, трябва да бъдат по-разбираеми и по-лесни за
разбиране в други страни и квалификационни системи в Европа. През 2015 г. докладът
беше актуализиран с информация за регулаторните промени и кратко резюме на
ключовите явления, настъпили през периода 2013-2015 г. в квалификационната среда в
Полша.
Закон от 22 декември 2015 г. относно интегрираната система за квалификация
(Zintegrowany System Kwalifikacji - ZSK)
Парламентът прие закон на 22 декември 2015 г., а председателят го подписа на 7 януари
2016 г. Законът влезе в сила на 15 януари 2016 г., с изключение на регламентите,
определящи задачите на министъра, отговарящ за образованието и възпитанието, и
изпълнението на които влиза в сила на по-късна дата.
Законът създава система за професионална квалификация в Полша чрез въвеждане на
систематични решения за квалификации извън висшето образование и обучение
(например от обучаващи фирми).
Новите регламенти предвиждат създаването на два инструмента за интегриране на
полската квалификационна система: Полската квалификационна рамка (PRK) и
Интегрираният квалификационен регистър (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - ZRK). ZRK ще
ръководи Полската агенция за развитие на предприятията. Квалификациите ще бъдат
вписани в регистъра по искане на министрите, отговарящи за конкретните отрасли на
икономиката и съответното публично или частно образувание. Законът въвежда
определението за квалификация. Това е набор от учебни резултати (знания, умения,
социални компетенции) в съответствие с установените изисквания, чието постигане е
проверено и официално потвърдено (чрез издаване на диплома, сертификат).
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Законът разграничава следната квалификация, включена в ЗСК: пълно разпространение
изключително в рамките на системата за общо образование и висше образование (напр.
Сертификат за зрелост) и частично разпространение, наред с другото. Чрез обучаващи
фирми (например свидетелство за управление на МПС). Полската квалификационна
рамка (PRK) трябва да се използва за класифициране на квалификациите, включени в ZSK.
Тя обхваща 8 нива (дефинирани от общите характеристики на резултатите от обучение),
което ще предостави възможност за сравнение на квалификациите от различни области в
страната и в международен мащаб. Нивата на квалификация ще бъдат поставени върху
сертификати, дипломи и сертификати, така че ще е необходимо да се коригира моделът
на сертификатите и дипломите, като се добави знак за ниво PRK.
Интегрираният регистър на квалификациите (ZRK) е достъпен на следния уеб адрес:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
Закон относно ZSK спрямо ECVET
Заявката за включване в ЗСК на квалификация, търсена на пазара на труда се подава до
министъра, който отговаря за тази квалификация. Заявлението включва, наред с другото,
описание на пазарната квалификация, включително:
-

Наименование на квалификацията
индикативно натоварване, определено в часовете, необходими за квалифициране
Кратка характеристика на квалификацията, включително информация относно
дейностите или задачите, които лицето, притежаващо квалификацията, може да
изпълнява;
- Квалификации, свързани с квалификациите
- ако е необходимо, условията, на които трябва да отговаря лицето, за което се
отнася валидирането, и по специално относно изискваното образователно ниво
- Валидиране и изисквания за валидиране
- Търсенето на квалификации, представено в контекста на тенденциите на пазара на
труда, разработване на нови технологии, социални нужди и стратегии или регион
за развитие на страната
- Типични възможности за използване на квалификациите
- Резултати от обучението, изисквани за дадена квалификация, описани в
съответствие с чл. 9, параграф 1, точка 1
Член 9. Нивата на полската квалификационна рамка се присъждат за частична
квалификация, ако:
Резултатите от обучението, необходими за дадена квалификация, са описани по начин,
който включва:
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- Синтетични характеристики на резултатите от обучението;
- Изолирани набори от учебни ефекти;
- Индивидуални резултати от обучението в групи и критерии за проверка на
изпълнението;
- Индивидуални резултати от обучението.

5.3. Португалия
Прилагането на ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и
обучение) в Португалия протича в съответствие с европейските препоръки; все още има
дълъг път в посока пълното прилагане на тази система.
В Португалия националните точки за ЕКР и ECVET са под отговорността на една и съща
организация - Националната агенция за квалификация и професионално образование и
обучение (ANQEP), а нейният директор е и националният представител в мрежата на
EQAVET. Процесът включва и други заинтересовани страни, като секторни съвети за
квалификация (CSQ), които включват представители на институции за образование и
обучение, профсъюзи, асоциации на работодатели, предприятия, технологични центрове
и специалисти в определени области.
Създаването на Националната квалификационна рамка (НКР), осъществено като част от
реформата на професионалното обучение и създаването на Националната
квалификационна система в Португалия беше осъществено през 2007 г., посредством
публикуването на Декрет – Закон № 396/2007, на основания на набор от встъпителни
документи:
a) необходимост от интегриране и формулиране на придобитите квалификации в
рамките на различните подсистеми за образование и обучение (образование,
професионално обучение, висше образование) в рамките на единна рамка;
b) значение на оценяването и отчитането на уменията, придобити в неформален и
неофициален контекст;
c) подобряване на четивността, прозрачността и съпоставимостта на квалификациите;
d) увеличаване на двойното сертифициране, свързано предимно със средни
квалификации;
e) гарантиране на свързването с Европейската квалификационна рамка (ЕКР), поспециално използването на ЕКР като референтен инструмент за сравняване на
квалификационните нива на различните квалификационни системи от гледна точка
на ученето през целия живот.
Основната цел на Националната система за квалификация (SNQ) е да повиши нивото на
квалификация на населението на Португалия, като даде приоритет на обобщаването на
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средното ниво като минимална квалификация на населението, както и да заложи на
квалификация с двойна сертификация, като увеличи и обобщи предлагането на
образование и професионално обучение (млади и възрастни) или чрез признаване,
валидиране и сертифициране на умения за формално, неформално и неофициално
обучение.
За постигането на своите цели, SNQ утвърждава като един от основните си инструменти
Националният каталог на квалификациите (CNQ), който има за цел да регулира и
структурира образователните и обучителните предложения за двойно сертифициране,
като ги направи подходящи и съобразени с изискванията на компаниите и въз основа на
настоящите и нововъзникващите нужди.
Националният каталог на квалификациите (CNQ), е инструмент за:
• Стратегическото управление на националните квалификации на ниво, което не е с висше
образование
• Регулиране на предложението за обучение с двойна сертификация, чието публично
финансиране ще зависи от спазването на съдържащите се в него позовавания
• Интегриране на уникални квалификационни рамки за обучение по двойно
сертифициране (обучение на възрастни и продължаващо обучение на първа фаза) и за
признаване на умения, валидиране и сертифициране (RVCC).
Националният каталог на квалификациите е отворен инструмент, който има за цел да
осигури на Националната система за квалификация (SNQ) по-голяма връзка между
предлагането и търсенето на квалификации, което от своя страна изисква, за постигането
на тази цел, постоянна актуализация.
В този смисъл, бяха създадени 16 секторни съвета за квалификация, за да се гарантира, че
актуализирането и развитието му ще бъде с активното и постоянно участие на
икономическите и социални агенти, в допълнение към ролята на Националния съвет за
професионално обучение.
Бяха създадени секторни съвети за квалификация, за да се обхванат потребностите от
образование и обучение на основните сектори на националните икономически дейности:
• Земеделие и храни
• Занаяти и златарство
• Търговия и маркетинг
• Гражданско строителство и градоустройство
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• Култура, наследство и изготвяне на съдържание
• Енергия и околна среда
• Химическа, керамична, стъкларска и други индустрии
• Компютри, електроника и телекомуникации
• Дърво, мебели и корк
• Металургия и металообработване
• Мода
• Бизнес услуги
• Лични услуги
• Здравни и обществени услуги
• Транспорт и логистика
• Туризъм и свободно време
С приноса на Секторните съвети за квалификация, Националният каталог на
квалификациите (CNQ) се актуализира редовно с нови квалификации, съставлявайки
основния инструмент за прилагане на ECVET в Португалия.
CNQ е достъпен под следния уеб адрес:
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
На 1-ви февруари 2017 г., португалското правителство публикува законодателството,
което урежда Националната система за кредитиране на професионалното образование и
обучение и определя модела на „Паспорт за квалификации“ ("Qualifica Passport") (Portaria
nº 47/2017 от 1 февруари), който се намира на следния адрес:
Portaria n.º 47/2017 - Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-02-01
Правителството определи възстановяването на образованието и обучението за възрастни
като централен стълб на квалификационната система, като национален политически
приоритет, осигуряващ непрекъснатостта на политиките за учене през целия живот и
постоянното подобряване на качеството на процесите и резултатите от обучението.
За да възобнови този приоритет, правителството създаде „Програма за квалификация“
("Qualifica Programme"), която е интегрирана стратегия за обучение и квалификация на
възрастните. Една от отличителните черти на „Програмата за квалификация“ е
ангажиментът към курсове за обучение, които водят до ефективна квалификация, за
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разлика от еднократно обучение с ниска добавена стойност от гледна точка на
квалификацията и подобряване на пригодността за заетост на възрастни.
В този смисъл правителството направи някои изменения в Декрет-закон № 396/2007 от
31-ви декември, който установи правния режим на Националната система за
квалификация (SNQ), а именно създаването на кредитна система, която с модулната
структура на съществуващото предложение за обучение позволява съгласувана
капитализация на учебните единици и по-голяма мобилност и гъвкавост в пътуванията за
обучение. В допълнение към кредитната система, правителството създаде инструмент за
ориентиране и индивидуална регистрация на квалификации и компетенции - който сега е
известен като „Паспорт за квалификации“(“Qualifica Passport”) - основен инструмент за
оценяване и улесняване на индивидуалните курсове на обучение.
Тази диплома регламентира Националната система за кредитиране на професионалното
образование и обучение и паспортът за квалификации, с цел да се насърчи гъвкавостта в
пътищата за квалификация, да се използват възможностите за индивидуално обучение и
учене през целия живот и да се насърчи четливостта и признаването на системата за
професионално образование и обучение от различните участници, и по-специално от
работодателите.

Развитието на кредитната система се основава на три допълващи се измерения:
i) разпределението на кредитни точки за официалните квалификации на SNQ, поспециално квалификациите, които са част от Националния каталог за квалификации (CNQ)
и неговите единици;
ii) натрупването на кредитни точки, свързани със същото обучение; и
iii) прехвърлянето на кредитните точки, получени по време на курсове за обучение.
Очаква се кредитните точки да се разпределят за квалификациите, които са част от CNQ, в
съответствие с нивото на квалификация, определено в Националната квалификационна
рамка, като се има предвид, че една година редовно формално образование и обучение е
равно на 60 точки в съответствие с разпоредбите на Европейска система за кредити в
професионалното образование и обучение (ECVET).
Кредитните точки на дадена квалификация и на от единиците, които я съставляват, се
получават, когато резултатите от ученето или компетенциите, за които се отнасят са
постигнати. По този начин придобиването на квалификация е резултат от съответното
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сертифициране и съответно натрупване на общия брой кредитни точки, присъщи на
квалификацията, и необходимите единици за тази цел, независимо от проведения
квалификационен курс. Също така се установява, че кредитните точки, натрупани и
свързани с конкретни единици за квалификация, могат да се прехвърлят изцяло или
частично на други квалификации и че това прехвърляне може да възникне:
a) в рамките на една и съща квалификация, да подкрепят завършването на непълни
курсове по време на актуализиране или прекратяване на тяхната квалификация;
б) между квалификации на едно и също ниво, в една или повече области на образование
и обучение, с цел подкрепа на професионалното обучение и преквалификацията;
в) между квалификации с различно ниво на квалификация, за да се подкрепят процесите
на училищния и професионален напредък. Също така се определят правилата, които да се
прилагат при прехвърлянето на кредитни точки.
По отношение на сертифицираното професионално обучение, което не е включено в CNQ,
формата на отпускане на кредитни точки ще бъде резултат от индивидуален анализ на
резултатите от обучението чрез позоваване на интегрираните в каталога квалификации
при условията, които ще бъдат регулирани чрез съвместно изпращане на членовете на
CNQ.
Създаването на „Паспорт за квалификации“ (“Qualifica Passport”) позволява да се
регистрират придобитите квалификации (в учебна програма или дневник), но и да се
идентифицира квалификационният курс, провеждан от лицето досега, да се симулират
евентуални квалификационни курсове чрез наличните в CNQ квалификации и да се
организира проведеният или предстоящ квалификационен курс, в зависимост от
квалификациите, които индивидът може да получи и постигнатия академичен и
професионален напредък, който може да бъде постигнат, като се идентифицират
липсващите компетенции, така че да се даде възможност за изграждане на пътища за
обучение, които са по-подходящи за нуждите на всяко лице, между различните възможни
траектории.
Целите и принципите на тази диплома са:
a) Да се насърчава гъвкавостта на квалификационните пътеки и стратегиите за
сертифициране в обхвата на Националната система за квалификация (SNQ);
б) да се възползват от индивидуалните начини на обучение през целия живот и обучение
с цел получаване на квалификация;
в) да се насърчава четивността на постигнатите резултати или тези които трябва да бъдат
постигнати от обучението, чрез количественото им изражение, с допълващ характер;
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г) оценяване на сертифицираното обучение в контекста на SNQ, въз основа на
квалификациите на CNQ;
д) непрекъснато оценяване, подходящо и качествено обучение, което не е включено в
CNQ, за целите на сертифицирането по SNQ;
е) да отговаря на специфични нужди от квалификация, създавайки условия за изграждане
на индивидуални пътища, които дават възможност за окончателно сертифициране;
ж) улесняване на признаването на квалификациите и мобилността в европейското
пространство.
2 - Развитието на системата за кредитиране се ръководи от следните принципи:
a) Присъждането на кредитни точки за стажовете, сертифицирани по SNQ, а именно
квалификациите, които интегрират CNQ и неговеите единици;
б) натрупването на кредитни точки, свързани със стажаове, сертифицирани по SNQ;
в) прехвърляне на кредитни точки, получени в рамките на курсове за обучение.
3 - Кредитната система включва принципите, съдържащи се в Препоръката на
Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейска система
за кредитиране на професионалното образование и обучение (ECVET), както е определена
в SNQ, и по-специално по отношение на акредитиране на квалификации и за признаване и
мобилност в рамките на европейското пространство.
През 2006 г. мрежата от центрове за квалификация и професионално образование и
обучение (CQEP) беше прекратена и заменена от 270 центрове "Qualifica" с допълнителен
и квалифициран персонал.
През 2017/2018 г. правителството създаде “Qualifica passport” чрез нов онлайн инструмент
и платформа (https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml), която позволява
надграждане на системата за разпознаване, валидиране и сертифициране на
компетенциите и помага на хората, които не учат в образованието, да имат достъп до
програми за обучение за възрастни.

5.4. България
Обучителните материали SPOSH могат да бъдат използвани от системата ECVET в
България, по следния начин:
 Постоянно натрупване на кредити
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Постоянното натрупване на кредити ще бъде с течение на времето, с възможни
прекъсвания в курса на обучение, но подготовка за една квалификация (без да се
променя развитието на курса);
 Смяна на курса и квалификацията в рамките на една и съща квалификационна
система
Прехвърляне и натрупване на кредити в същата квалификационна система и на едно и
също ниво от една квалификация и един курс на обучение до друг (например от
квалификация в един сектор на икономиката до квалификация в друг подобен сектор);
 Промяна на курса и квалификацията от една система в друга
Прехвърляне и натрупване на кредити на едно и също ниво, но от един образователен
или квалификационен сектор в друг (например още една тясно специализирана
квалификация за продължаващо ПОО, постигната чрез програма за обучение в
държавните институции, към по-широка в първоначалното ПОО квалификация, която дава
повече възможности);
 Признаване на придобитите резултати от обучението
Валидиране и признаване на резултатите от обучението, придобити чрез неформално
учене и самостоятелно обучение, с цел придобиване на квалификация във формалната
квалификационна система;

 Надграждане или подновяване на квалификация
Прехвърляне и натрупване на кредити от едно ниво на квалификация до квалификация на
друго ниво (например от квалификация за ПОО след завършване на средно образование
до квалификация в същата област, но след висшето образование).

5.4.1. Пример за прилагане на материалите SPOSH в приетия държавен
стандарт за общо професионално обучение за придобиване (частично
или изцяло) на професията „Машинен техник“
Професионална област 521: Машиностроене, металообработване и металургия
Наименование на професията 521010: Машинен техник;
Степен на професионална квалификация: 3-та;
Ниво от Национална квалификационна рамка: 4
a. Самостоятелна единица резултат от обучение №1:
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Общо професионално обучение за професията „Машинен техник“ - трета степен на
професионална квалификация
1. Безопасност и здраве при работа (БЗР)
Учебен резултат 1.1. Създава организация, която да осигурява здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
Знания
 Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
• Познава знаците и средствата за сигнализация за осигуряване на БЗР
• Осигурява информация за нормативните актове относно осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд за специфичната трудова дейност и свързаните с нея трудови
дейности
• Предоставя информация за рисковете за здравето и безопасността на трудовата дейност
и свързаните с нея дейности
• Предоставя информация за мерките за защита и за сигнализиращите и сигнализиращите
устройства, за да гарантира БЗР
• Запознат е с разпоредбите за обучение на работниците относно правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения
 Участва в изпълнението на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни работни
дейности;
• Инструктира работниците относно правилата, за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд (ако е приложимо);
• Контролира изпълнението на необходимите предпазни мерки;
• Използва знаците и средствата за сигнализиране за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
Компетенции
 Създава организация за осъществяване на трудовата дейност, спазвайки нормативните
разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в процеса на работа

71

Стратегическо партньорство за здравословни и безопасни условия на труд
Проект No. 2015-1-PL01-KA202-016625

• Извършва работна дейност в съответствие с необходимите мерки за безопасност
• Поема отговорност към останалите участници в работния процес.
Резултат от обучение 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на
превантивни дейности по опазване на околната среда
Знания
 Познаване на екологичните разпоредби
 Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 Познава разпоредбите за съхранение, употреба и изхвърляне на опасни продукти
Умения
 Организира сортирането / съхранението на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и т.н., предмет на технологията за събиране и
рециклиране
Компетенции
 Анализиране на възможните причини за замърсяване на околната среда

Резултат от обучение 1.3: Създава организация, която да се занимава с рискови и
извънредни ситуации
Знания






Описва основните рискови и извънредни ситуации
Описва основните изисквания за аварийна безопасност
Обяснява основните стъпки за действия при инциденти и извънредни ситуации
Обяснява видовете травми и методи за първа помощ
Познава процедурата за разследване на трудовите злополуки

Умения





Използва терминология, свързана с аварийни ситуации
Контролира спазването на мерките за безопасност при пожар и аварийни ситуации
Контролира спазването на правилата за аварии и аварийни действия
Координира работата на работния екип в случай на аварии и опасни ситуации
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 Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 Първа помощ за жертви на произшествие
 Организира спазването на правилата за действие при аварии и извънредни
ситуации
Компетенции
 Анализира рисковете от пожар или извънредна ситуация, прави предложения за
актуализиране на вътрешните правила за пожарна и аварийна безопасност;
 Участва в създаването на организация за управление на пожари и / или аварийни
ситуации в съответствие с установените правила за безопасност при пожар и
аварийни ситуации.
Инструменти за оценяване
Инструмент 1: Решаване на тест
Инструмент 2: Решаване на случай по зададен сценарий.
Условия за оценяване:
За инструменти 1 и 2:
 учебна зала
Критерии за инструмент 1:
Оценяване: Той/Тя има теоретични знания относно:
 стандарти по здравеопазване;
 безопасност и здраве на работното място при работа;
 превантивни действия за опазване на околната среда;
 справяне с извънредни ситуации и оказване на първа помощ на пострадалите лица.
Критерии за инструмент 2:
 Бързо и уверено избира най-подходящия тип поведение в дадена рискова ситуация
• Определя необходимото вярно и правилно действие за първа помощ
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5.4.2. Успешен проект Европейска система за идентифициране, оценка и
признаване на компетенции в строителството с глина „Пътища на
глината – ECVET – строителство - учене с глина, (“Pathways to clay –earth
building” – LearnWithClay)наличен на http://www.earthbuilding.eu/
Двугодишният европейски проект беше осъществен от различни образователни
институции, професионални училища, фирми, асоциации, инициативи, камари и власти,
които заедно събраха усилия за насърчаване на обучението по строителство с глина и за
възстановяване на глината като строителен материал в професионалното обучение. Чрез
проекта на ECVET „Строителство с глина“ беше създадена нова възможност за обучение в
Европа, предоставяща индивидуални начини на обучение в цяла Европа. Единиците от
учебни резултати, придобити в една държава, могат да бъдат признати в друга държава
по същия начин, по който професионалните квалификации са признати и прехвърляеми в
Европа. По този начин се улеснява ученето през целия живот и трансграничната
мобилност (което просто означава, че могат да се вземат учебни единици в различни
европейски страни, при желание). В проекта участва и български партньор.

5.4.3. Единици резултати от обучението, приложими за професионалното
образование и обучение в туристическия сектор в България през 2014 г.,
достъпни на:
http://www.navet.government.bg/bg/media/ECVET_brochure_Gotvachi_1
2pages_07.08.2014.pdf
Казусът включва професията на готвач. Първата част от резултатите от обучението се
отнася до здравословни и безопасни условия на труд при работа. Учебните материали
SPOSH могат да бъдат включени в обучението за тази единица.

5.5. Словакия
В Словакия, Министерството на образованието, науката, науката и спорта е създадено
като Национална координационна точка за ECVET в Държавния институт за
професионално образование, която е част от европейска мрежа, координирана от
Европейската комисия.
Европейският пилотен тест ECVET, проведен през 2008-2011 г., включваше Словашка
школа по химическо инженерство в Братислава. Подробности за проекта могат да се
видят на интернет страница:
http://www.ecvet-projects.eu
Освен нея няколко други училища и организации са ангажирани и продължават да се
занимават с други проекти с този фокус, а резултатите от тях са представени в семинарите
и събитията.
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На национално ниво беше създаден екип от национални експерти за ECVET, координиран
от SAAMS - Националната агенция за образование и обучение „Еразъм +“.
Работата на националния експертен екип на ECVET е да повиши осведомеността по
отношение на ECVET, да разработи документация за практическото приложение на
елементите на ECVET на практика, както и различни обучения, семинари и други събития
на заинтересованите страни на ECVET.
Не на последно място, националният експертен екип на ECVET съветва и консултира
относно използването на ECVET в международната мобилност.

6. Методи за взаимно обучение
Взаимното обучение и обмен е метод, който съчетава ученето чрез изживяване и учене с
другите. Това изисква обединяване на колеги (или хора обикновено от различни
организации), които работят по сходни проблеми и се потапят в определена среда в
продължение на няколко дни, за да научат за други контексти, да прилагат инструменти и
умения и в някои случаи да решават заедно проблемите. Взаимното обучение
обикновено се извършва в групи, но някои варианти, като напр. взаимно наставничество,
позволяват на колегите да се учат по двойки. Взаимното обучение и обмен, може да се
извърши лично, онлайн или като комбинация от двете.

6.1. Съвместно електронно обучение
Съвместното електронно обучение означава взаимна ангажираност на двама или повече
обучаеми в координирани усилия за изграждане на знания за водене на преговори и /
или решаване на проблеми при използване на интернет и електронни комуникации.
Съществуват два метода за съвместно електронно обучение - синхронно и асинхронно.

6.1.1. Синхронно съвместно електронно обучение
Синхронно съвместно електронно обучение възниква, когато имаме електронно обучение
в реално време в предвиденото време с обучаемите и учителите, които присъстват,
подобно на истинска класна стая, но използвайки модерна технология за отдалечен
достъп. Общите форми на синхронно обучение включват:





видео телеконферентна връзка
аудио конферентна връзка
компютърни конференции
чатове
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6.1.2. Асинхронно съвместно електронно обучение
Асинхронното съвместно електронно обучение възниква, когато обучаемият се занимава
по време, различно от това на факултета или останалите обучаеми - не се осъществява
сътрудничество в реално време. Това може да включва използването на:
 Електронна поща
 Дискусионни форуми
 Списък сървъри
Асинхронният курс би могъл да има връзка с дискусионна дъска, която представлява
нещо като „жив документ“ за проследяване на отговорите на въпроси и качествени
примери, от обучаемите които преминават курса. В допълнение към отговорите на
въпросите и запазването на актуално съдържание, това изгражда значително хранилище
за знания и генерира интегрирана общност, дори ако учениците са отделени по време и
пространство. Затова е важно да имате система, която позволява на целия екип да
публикува и да допринася за знания, документи и сътрудничество в стил чат.
Съвместното обучение използва две категории инструменти, включващи и интернет
технологии:


Първата категория се състои от инструменти за съвместна работа за предоставяне
на съдействие или обучение на малки групи
Вторият е набор от инструменти за обучение, които съчетават по-формалната
учебна стая или аудитория през уеб браузъра като интерфейс



6.1.3. Предимства на инструментите за онлайн сътрудничество
Някои от най-честите предимства, свързани с инструментите за сътрудничество, са
следните:







обикновено 2 до 10 души могат да взаимодействат
докато един човек може да действа като модератор, всички участници
обикновено имат равен достъп
има функции за чат в реално време
възможно е взаимодействие с малки групи
възможност за използване на бели дъски
възможност за прехвърляне на файлове, споделяне на приложения и документи

Сътрудничеството осигурява начин за опитни индивиди да учат и да споделят знанията си.
Някои инструменти като дискусионни платформи могат да улавят знания и да
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функционират като хранилища на документи за съхраняване на файлове и търсене на
информация и файлове.

6.2. Взаимно обучение по време на сессите лице-в лице
Основните характеристики на преподаването на малки групи са активното включване на
обучаемите в целия цикъл на обучение и добре дефинирана ориентация на задачите с
постижими конкретни цели в определен период от време. Основната цел на ученето чрез
партньори е да надхвърлят простото „покриване“ на съдържанието и да се съсредоточат
върху това, че студентите имат възможност на практика да използват понятията от курса
на обучение, за да решават проблемите чрез обмен на идеи и знания.
Преподаването на малки групи увеличава интереса на обучаемите, тяхната способност за
работа в екип, запазване на знанията и развитие на уменията; подобрява се трансферът
на концепции за иновативни идеи и подобрява самоуправлението. То насърчава
мотивацията за учене и позволява на студентите да се занимават с мисловни дейности от
по-висш порядък. Улеснява и стила на учене за възрастни, приемането на лична
отговорност за собствения си напредък. Освен това, подобрява взаимодействието между
студентите и партньорските взаимоотношения, подобрява комуникационните умения и
предоставя възможност за споделяне на отговорността и изясняване на неясните точки.
Работата в малки групи не само подобрява качеството на учене чрез повишаване на
личното разбирателство и учене на обучаемите, но също така разширява обхвата на
ученето чрез развиване на логически и мисловни умения от по-висок порядък и други
общи умения. Те включват:










Разрешаване на проблеми
Разсъдливо мислене
Практическо мислене
Адаптивност
Устно общуване
Междуличностна комуникация
Работа в екип
Ориентиране на постиженията
Лидерство

Според Newble and Cannon (2000) съществуват три елемента, необходими за успешното
преподаване на малки групи:
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 Активно участие: Участие на всички студенти; Включване на всички участници по
начин, който е продуктивен и приобщаващ; Създаване на правилната атмосфера от
самото начало; Разпознаване и зачитане на зоните за личен комфорт на учениците;
Използване на дейности за прекъсване на лед, опознаване на имената и т.н. в
ранните етапи, за да се създаде благоприятна среда, така че студентите да се
чувстват комфортно да обсъждат идеите си с групата.
 Контакт лице в лице: трябва да се уверите, че физическата ви среда (т.е. класната
стая) позволява взаимодействие лице в лице между вас и обучаемите, както и
между самите обучаеми. Например, настаняването на обучаеми в редове няма да
помогне да се генерира ефективна комуникация и дискусия по време на урока,
докато кръгла маса може да помогне да се включат всички участници в дискусията.
Невербалната комуникация (жестове, изражения на лицето и т.н.) често е също
толкова важна, колкото и вербалната комуникация (избор на думи, глас, тон и т.н.)
при доставянето и разбирането на идеите на хората.
 Целенасочена дейност: Разбирането на причините за изучаването на тази или
друга част от материала мотивира обучаемите да участват в учебните дейности.
Много по-лесно е да научите подгрупи знания, когато имате представа за голямата
картина, можете да видите нейното значение, да видите как тя е свързана с
практиката и как тя се гради върху това, което вече знаете. Всяка сесия трябва да
има ясно обяснена цел за студентите - това изисква от вас да планирате задачи,
които ще доведат до ученето, което ще доведе учениците до постигането на
желаните резултати.

7. Стратегия за оценяване и валидиране, която позволява да се
оцени процесът на обучение с използване на функционалността
на платформата SPOSH
7.1. Въведение & цели на стратегията
Стратегията за оценка и валидиране в рамките на проекта SPOSH е насочена
към оценяване на учебния процес с помощта на използването на порталните
функционалности на SPOSH и подобряването на обучението на студентите и
преподаването на учителите/инструкторите. Оценката може да се определи като
непрекъснат процес, който възниква, когато има взаимодействие между
преподаването и ученето. Валидирането е процесът на официално признаване на
стойността на придобитите посредством процесът на обучение знания и умения, чрез
официален документ или други източници.
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В рамките на SPOSH онлайн курсове за смесено обучение може да се каже, че
обучението се провежда от потребителите в ролята на студенти чрез онлайн
независими учебни, комуникационни и интерактивни дейности. Обучението се
наблюдава и управлява от потребителите в ролята на учители/инструктори на портала
SPOSH ИКТ чрез различни средства.

7.2. Целеви групи на стратегията
Съществуват два вида целеви групи, към които е насочена настоящата стратегия, а
именно:
- Работници от МСП; Студентите в професионалните училища и мениджърите на МСП
в ролята на студенти или обучаващи се;
След завършването на интелектуалнен резултат 1 - Анализ на потребностите на
целевата група, беше решено да се образуват два курса за смесено обучение – курс
основно ниво и ниво напреднали. Курсът от основно ниво е насочен към по-малко
квалифицирани, оперативни работници. Разширеният курс е насочен към
квалифицирани работници и служители на ръководни длъжности.
- учители/специалисти в МСП, които са натоварени с провеждането и
администрирането на курсовете за смесено обучение в МСП, професионалните
училища и др.

7.3. Насоки за оценяване на обучаеми и учители
Насоки за учители
Обучителните онлайн курсове смесено обучение по проекта SPOSH позволяват
активно и пасивно обучение, тъй като са осигурени условия и за двата типа обучение.
Студентите се приканват да се запишат за основните предмети на всеки урок в
рамките на модулите, като използват частта „Полезни връзки“ на всеки урок, в който
са предоставени кратки сведения за тяхното съдържание. Също така, студентите се
насърчават да споделят, разсъждават и да задават въпроси относно придобитите
знания чрез курсовете, за да надграждат върху тях и да ги развиват. Това ще бъде
направено чрез възможността студентите да се занимават с „осъществяване“ на
дейности, тъй като може да се наложи да участват в дискусия, да чуят лекция, да
използват помощни материали, за да визуализират учебното съдържание, за да учат
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ефективно. Участието на обучаемите в подобни дейности се осигурява чрез различни
средства от проекта SPOSH.
Например, студентите могат да се абонират и да участват в дискусии с други учещи
и учители, както и по различни теми в модула чрез секцията „Форуми“ на ИКТ портала.
Те могат да публикуват въпроси по всяка тема, свързана с учебния материал, и да
участват в чата, за да ги обсъдят. По този начин те ще открият различни гледни точки
по учебния материал и ще разсъждават върху тях.
Виртуалните сесии в класната стая са друг инструмент за интерактивно обучение.
Те могат да бъдат организирани онлайн от учениците или учителите и могат да бъдат
индивидуални или групови сесии. Има различни функции на виртуалната класна стая,
които могат да се използват по време на сесия, както следва: Чат, уеб камери, аудио,
Emojis, BreakOut стаи за екипно сътрудничество, анкетиране, споделяне на екрана,
многофункционален бял панел. По този начин учащите могат да обсъждат идеите си в
реално време и могат да чуят и да видят другите обучаеми или учителите, които биха
могли да им помогнат да разберат по-добре някои обучителни теми.

Други средства за комуникация, които могат да бъдат използвани от
обучаемите и учителите са чат/съобщения; директна електронна поща и т.н., които
позволяват на студентите да получат по-бърз отговор на своите въпроси, размисли или
притеснения.
Ангажирането на студентите с учебните материали е осигурено през двата
курса за смесено обучение SPOSH чрез казуси в уроците и подготовката за въпроси от
самотеста.
В рамките на един модул, онлайн курсовете за смесено обучение по проекта
SPOSH предоставят на обучаемите пет въпроса за самопроверка в края на всеки урок.
Тези въпроси служат като инструмент за самооценка, за да могат обучаемите да
проверяват какво са научили и кои области на знания трябва да подобрят. Обучаемите
имат два опита, за да отговорят на въпроса правилно, докато не се премине към
следващия въпрос. Това им позволява незабавно да проверят дали грешат и да
направят крачка към запълването на пропуските си в знанията.
При завършване на урока, студентите имат възможност постоянно да
наблюдават каква част от урока е завършена и какво остава, което има за цел да им
помогне да планират своето време. При завършване на всеки урок, студентът получава
оценка до максимум 100% и може да провери общия напредък и резултат за курса.
Окончателната оценка на студентите се основава на тяхното представяне по
въпросите на самопроверката, тъй като учителите следват скала от букви/ оценки.
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Ако един студент постигне оценка равна на и по-малка от 59.99%, той или тя ще получи
бележка „F“ на курса. Максималният успех на ученика е 100%. Оценките на студентите
се визуализират (в проценти) за един урок, а средната оценка на обучаемите за всеки
курс се натрупва на ИКТ портала.
Учителите могат да решат да включат казуси в оценката на студентите и да им дадат
определен резултат в допълнение към въпросите за самопроверка.
При вземане решение относно дейностите, които трябва да бъдат комбинирани, за
да се оценят обучаемите се препоръчва учителят да обмисли следното:
- Всички критерии за оценка трябва да бъдат определени и съобщени преди
стартирането на курсовете за онлайн обучение, за да се гарантира, че студентите са
информирани за това какво се изисква от тях и каква е целта на обучението;
- От значение е да се свържат логично използваните методи за оценка и целите и
задачите на курсовете за онлайн обучение;
- Оценките, които се дават за даден модул в курса имат еднаква тежест. Това
означава, че всички модули се считат за еднакво важни. Ако учителят желае да
включи оценка на казуси в окончателната оценка на даден обучаем, следва да се
точната тежест на оценката за казусите следва да се определи преди оценяването на
студентите;
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- Крайният срок за завършване на урока може да бъде определен от учителите
директно на ИКТ портала. Неспазването на крайния срок може да се отрази и върху
крайната оценка на даден студент;


Обратна връзка

Препоръчително е Учителят да дава обратна връзка на студентите по време на
целия учебен процес. Обратната връзка служи като ценен инструмент за проверка на
действителността и подобряване на учебните резултати на студента. Обратната връзка
може да се даде чрез чат /съобщения/електронна поща/индивидуална виртуална
сесия в класната стая и т.н., както и може да бъде под формата на писмени коментари,
набор от често срещани грешки и т.н.
Когато дава обратната връзка, учителят трябва да има положително отношение.
Критиката към учениците трябва да бъде конструктивна и придружена от
положителни и вдъхновяващи коментари. Друго важно нещо при изпращането на
обратна връзка е, че тя трябва да бъде дадена навреме и студентите трябва да имат
възможност да действат по нея преди окончателната оценка.
 Оценяване на учителя
Обучаемите на ИКТ портала са най-надеждният източник на информация за
оценяване на постиженията на преподавателите. Един или няколко пъти по време на
учебния процес, с обучаемите може да се проведе, официално или неофициално
проучване. проучването може да включва въпроси относно качеството на курса като
цяло, както и относно предложения за подобрение.
Пример за провеждане на такова проучване може да бъде по време на виртуална
сесия в класната стая, където в края на сесията учителят пита: „Какво от сесията ви
хареса? Каква част от предоставената информация смятате, че ще ви бъде от полза в
бъдеще? Ако можете да подобрите нещо относно сесията, какво би било това?
След получаване на отзивите от обучаемите, е препоръчително учителите да споделят
това, което са предприели, за да се справят с тях, за да покажат на обучаемите, че
тяхното мнение е от значение, и да укрепят доверието между учител и обучаем.
Насоки за обучаеми
На учащите се или студентите се препоръчва да оценят базата си от начални
знания, преди да започнат онлайн курсовете SPOSH за смесено обучение, за да
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определят кой курс е по-подходящ за тях или дали трябва първо да завършат
основното ниво на курса и след това да преминат към ниво занапреднали. Тази
преценка може да бъде извършена от учителя или от самите обучаеми, под формата
на прочитане на въведението към всички уроци, в рамките на модулите в курса или
запознаване с ключовите термини след всеки урок.
При завършване на курсовете за онлайн обучение, на обучаемите се
предоставят пет въпроса за самопроверка в края на всеки урок в рамките на един
модул. Тези въпроси служат като инструмент за самооценка, за да могат обучаемите
да проверяват какво са научили и кои области на знания трябва да бъдат подобрени.
Има три опита за студентите да отговорят на въпроса правилно, преди да преминат
към следващия въпрос. Това им позволява незабавно да проверят дали грешат и да
направят крачка към запълването на пропуските си в знанията. При завършване на
урока, студентите имат възможност постоянно да наблюдават каква част от урока е
завършена и какво остава, което има за цел да им помогне да планират своето време.
При завършване на всеки урок, студентът получава оценка до максимум 100% и
може да провери общия напрефък и резултата за курса. Учителите, разполагат със
скалата на оценката въз основа на постигнатия процент за урок и целия курс. Степента,
определена за постигнатия процент, е според Академичната система за оценяване в
Съединените американски щати, където А е най-високата степен и F е най-ниската: A,
A-, B +, B, B-, C +, C, C- , D +, D, F
Ако даден студент реши да завърши целия курс за онлайн обучение SPOSH, то
тогава обучаемият трябва да премине през четирите модула, включително всички
уроци в рамките на курса.
Ако даден студент реши да завърши целия курс за онлайн обучение SPOSH, за
ниво напреднали, то тогава обучаемият ще трябва да премине през шестте модула,
включително всички уроци в рамките на курса.
Всеки урок съдържа пет въпроса за самопроверка, които трябва да бъдат
попълнени от обучаемите, за да бъдат оценени.
Окончателната оценка на работата на учениците/обучаемите се основава на
отговорите на въпросите от самопроверката в уроците във всички модули в курса.
Целта на тази оценка е да покаже, че студентът като обучаващ се е завършил всички
или някои от модулите и притежава достатъчно компетенции. Учителят може да
добави оценка на казусите, които са част от някои уроци, които да бъдат преценени в
окончателната оценка. Сроковете за попълване на модулите също могат да бъдат
определени и неспазването им може да повлияе на окончателната оценка.
По време на целия процес на учене, студентите могат да използват други средства
преди крайната оценка, за да оценят напредъка и нивото на придобитите знания.
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Такива средства са:
- „ Форуми“ (“Forums”) – Студентите могат да се абонират и да участват в дискусии с
други обучаеми и учители, както и по различни теми в модул, чрез секцията „Форуми“
на ИКТ портала. Обучаемите могат да публикуват въпроси по всяка тема, с цел
получаване на обратна връзка от учителите за тяхното разбиране на темите.
- „Сесии на виртуални класни стаи“ (“Virtual classroom sessions”) – Обучаемите могат
да организират индивидуална онлайн сесия с учител, за да обсъдят напредъка и
постиженията си досега и да „чуят“ как са оценени; за обсъждане на казус и др. Има
различни функции на виртуалната класна стая, които могат да се използват по време
на сесия, както следва: Чат, уеб камери, аудио, Emojis, BreakOut стаи за екипно
сътрудничество, избиране, споделяне на екрана, мултифункционален бял панел.
- Други средства за получаване на обратна връзка, които могат да се използват от
обучаемите, са чат/съобщения; директно изпращане на електронни писма и т.н., които
позволяват на учениците да получат по-бърз отговор на своите въпроси, мисли или
притеснения.

7.4. Валидиране
След завършване на курса, ако студентът е отговорил правилно на повече от 70% от
въпросите в рамките на уроците в курса, на него/ нея се предлага възможност да изтегли
сертификат за валидиране на придобитите знания по теми. Опцията за изтегляне на
сертификата е достъпна на ИКТ портала в полето „Сертификат за завършване на курса“
“Course completion certificate”) и се визуализира, когато се достигне изискваният процент.
За учителите се показва меню с раздел „Персонализирани сертификати“ (“The
Custom Certificates”). Този раздел позволява на учителя да види издадените сертификати в
рамките на даден курс и по теми и да изтегли сертификат.
Обучителните курсове за SPOSH с материали могат да бъдат потенциално
валидирани, като се използва системата ECVET в част от партньорските страни по проекта
SPOSH. Анализът на конкретните сценарии за използване на системите ECVET е наличен за
всяка една от партньорските страни в консорциум SPOSH - Полша, Словакия, България и
Португалия в раздел № 5 „Сценарии за използване на системата ECVET“ на настоящия
документ.

8. Приложения
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