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Въведение
Ръководството е разработено в рамките на проекта „Валидиране на
самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и
компютърна анимация“, CREATE (www.create-validate.org) с подкрепата
на програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. Целта на ръководството е да
предостави полезна информация и насоки за оценяването, валидирането
и признаването на резултатите от самостоятелното учене в творческите
професии (в този случай – уеб дизайн и компютърна анимация). Не на
последно място, част от ръководството засяга и употребата на онлайн
интерактивни инструменти (електронни игри, онлайн тестове и електронно
портфолио) за оценяване на резултатите от самостоятелното учене в
областите уеб дизайн и компютърна анимация.
Ръководството може да послужи на организации, които искат да
валидират резултатите от самостоятелното учене в областите уеб
дизайн и компютърна анимация (професионални училища, центрове за
професионално обучение и др.). Тези организации могат също да ползват
инструментите и методологията, предложени по проекта, като модел
при разработването на свои инструменти за оценка на самостоятелното
учене в други професии. Ръководството може да е от полза и на всеки,
който има знания, умения и компетентности в областите уеб дизайн и
компютърна анимация, придобити самостоятелно, и иска да провери
дали е готов да се яви на изпит или има нужда от повече подготовка по
тематиката (за самооценка).
В началото на книгата са обяснени някои от теоретичните аспекти при
валидирането на самостоятелното учене (методи за валидиране,
ситуацията в партньорските държави по проекта). Теоретичната част
включва и информация за използването на ECVET инструмента в подкрепа
на признаването на самостоятелното учене. Следва обзор на ситуацията
на пазара на труда по отношение на т.нар. „нови професии“ и свързаните
с тях „нови изисквания“ на фирмите. Следва глава, посветена на
инструментите за валидиране на самостоятелното учене – описания на
инструментите (електронни игри, тестове, електронно портфолио) и на
процеса на оценяване, както и насоки за потребителите. Ръководството
завършва с речник, вклюващ основните термини, и библиография.
Уеб дизайнът и компютърната анимация са популярни съвременни
професии, които са особено привлекателни за младите хора, защото
съчетават изкуство и технологии. Именно поради тези творчески
и артистични характеристики на уеб дизайна и компютърната
анимация, често младежите (и не само) придобиват знания, умения и
компетентности по двете направления по време на работа, като хоби
или в свободното си време. Това се нарича самостоятелно учене. То се
различава от формалното образование (в училище или в университета),
както и от неформалното обучение (по време на извънучилищни
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курсове или семинари). На валидирането на самостоятелното учене се
гледа като на начин за подобряване на ученето през целия живот (CEDEFOP, 2009). То подпомага съпоставимостта, гарантира прозрачност,
повишава мобилността и подпомага ученето през целия живот. Въпреки
това на практика валидирането на самостоятелното учене е все още
не добре развито и то най-вече в артистичните сфери, където неговият
процент е най-голям. Ето защо се надяваме разработените инструменти
и ръководството да спомогнат за подобряване на ситуацията.
В рамките на проекта CREATЕ (www.create-validate.org) бяха разработени
иновативни инструменти и методология за оценяване, валидиране и
признаване на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб
дизайн и компютърна анимация. Първо бяха разработени единици
резултати от ученето в областите уеб дизайн и компютърна анимация.
След това към тези единици бяха разпределени съответните методи за
оценка на резултатите от самостоятелното учене. Като следваща стъпка
към всяка единица бяха разпределени ECVET точки, за да се гарантира
съпоставимостта и признаването на резултатите от ученето в нея. Накрая
бяха разработени 20 онлайн инструмента и процедура за оценяване на
резултатите от самостоятелното учене в уеб дизайна и компютърната
анимация. Всеки, който иска да ползва тези инструменти, може да го
направи безплатно на уеб страницата на проекта - www.create-validate.
org. Инструментите са на разположение на английски, български и
немски език.
Макар и тези инструменти да не са валидирани, центровете за
професионално обучение и училищата, които предлагат курсове
по уеб дизайн и компютърна анимация могат да се възползват от тях
или да ги адаптират към своите цели, следвайки предложената по
проекта методология. Инструментите са поместени в онлайн система,
където всеки потребител може да провери резултатите си и да получи
количествена и качествена оценка.
Един от иновативните аспекти на проекта CREATE е именно използването
на онлайн интерактивни инструменти за оценяване на резултатите от
самостоятелното учене. Тези инструменти включват електронни игри
(симулации), електронно портфолио и онлайн тестове, съчетаващи
текст, графики, видео и анимация. Всичко това би могло да послужи като
пример за други организации, които желаят да разработят други подобни
инструменти за други професии.
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Валидиране на
самостоятелното
учене
Ключови думи
валидиране, самостоятелно учене, методи за валидиране, тест,
портфолио, работен опит,
наблюдения, симулация, декларативни
методи

Цели на главата
Целта на тази глава е да опише различните методи за валидиране
на самостоятелното учене, както и най-често срещаните методи в
партньорските държави по проекта.

Съдържание на главата
Настоящата глава въвежда читателите в различните понятия – дава
определение на видовете учене, валидирането на учене, обяснява
необходимостта от валидиране. Описани са различните методи,
използвани за оценяване на резултатите от самостоятелното учене,
включително преимуществата и недостатъците на всеки метод що се
отнася до неговата валидност и съответствие. Не на последно място
са засегнати най-често срещаните подходи при оценяването на
самостоятелното учене в партньорските държави по проекта, за да се
направи извод за добрите практики в тази област.

1. Въведение
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Валидирането е процес, при който на резултатите от ученето се дава
определена стойност. С помощта на валидирането самостоятелното
учене може да бъде формално идентифицирано, оценено и признато.
Това дава възможност за признаване на резултатите от уенето, придобити
неформално или самостоятелно, за които след това всеки може да
получи официален документ.

Уеб дизайнът и компютърната анимация са области, в които
необходимостта от признаване и валидиране на самостоятелното учене
е особено очевидна. Самостоятелното, неформалното и независимото
учене, резултат от натрупан работен опит в тези области, трябва да бъде
признавано, за да може всеки да придобива квалификации и да се
реализира професионално в унисон с уменията си, без значение как е
учил, за да ги придобие.

2. Самостоятелно учене, формално образование и
обучение и неформално обучение
Самостоятелното учене представлява несъзнателно придобиване на
знания и умения или информация от различни среди и посредством
различни влияния. Този вид учене няма определена цел, не е структурирано
или организирано. Самостоятелното учене не се предриема осъзнато,
а е по-скоро резултат от живота и взаимодействието ни със средата.
Пример за самостоятелно учене е как още съвсем малки децата
усвояват майчиния си език. Самостоятелно учене може да има в дома,
на работното място или на друго място, където човек е социлно активен.
Като цяло самостоятелното учене е неизмеримо и затова работодателите
и образователните институции често не го зачитат.
Понятието самостоятелно учене е въведено за първи път през 30-те
години на 20 век от пионера Джон Дюи и по-късно, през 50-те години,
е доразвито от американския педагог Малкълм Ноулс. Според „Merriam and others“ (2007) 90% от хората учат самостоятелно, според „Kim
and others“ (2004) 70% от знанията, уменията и компетентностите по
време на работа се придобиват самостоятелно. Почти цялото реално
учене с цел повишаване за все по-кратко време на постиженията и
производителността е самостоятелно (Moore, Sally-Ann, “Time-to-Learning”, DEC, 1998) и 75% от времето в този случай е посветено на усвояване
на нови неща и адаптиране (самостоятелно учене).
Най-общо казано, формалното образование и обучение е точно
обратното на самостоятелното учене. То е организирано, осъзнато,
с конкретни цели. При формалното образование и обучение учащият
съзнателно се стреми да придобие умения и знания по структуриран
начин и обикновено във формална образователна среда, като
например университет, училище или обучителен център. Този вид
учене бива формално признат и се предоставя от специално обучен и
квалифициран за целта преподавател или обучител.
Неформалното обучение е нещо средно между формалното
образование и самостоятелното учене, защото по своята същност
представлява самостоятелно учене във формална образователна
среда. С други думи обучението се състои във формална образователна
среда, но самото учене не е официално признато. Може да се каже,
че неформалното обучение е резултат от планирана дейност и бива
осъзнато от учащия.
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3. Валидиране
Валидирането е процес, при който стойността или значението на дадено
нещо (в този случай резултатите от самостоятелното учене) бива утвърдено.
Целта на валидирането на самостоятелното учене е да се покаже целият
набор от знания и опит на един човек без значение къде се е осъществило
ученето. За работодателите това е от значение при управлението на
човешките ресурси, за дадения човек е важно признаването на пълния
набор умения и компетентности, а за обществото е от значение при
цялостното оползотворяване на съществуващите знания и опит, за да се
избегнат загубите и дублирането им.

4. Необходимостта от валидиране на самостоятелното
учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация
Въпреки че информационните технологии са средството, с което си
служат уеб дизайнът и компютърната анимация, бихме могли да кажем,
че до голяма степен успехът им зависи от творчеството и автономността.
Често хората се занимават с подобни творчески професии независимо и
придобиват знания, умения и компетенции посредством самостоятелно
учене. При липсата на система за признаване и валидиране на това
учене образователните институции и работодателите ще продължат да
игнорират и да не признават компетентността и талантът на тези самоуки
хора.

5. Методи за валидиране на самостоятелното учене
Съществуват няколко метода за валидиране на неформалното и
самостоятелното учене. Всеки от тях се акцентира на един или повече
от педагогическите аспекти на ученето. Методите за валидиране са
следните:
Тестове и изпити
Декларативни методи
Портфолио
Наблюдение
Симулация
Доказване на работен опит
5.1. Тестове и изпити
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Това е най-често използваният метод във формалното образование
и обучение. Когато се използва като инструмент за валидиране на
самостоятелното учене, желаещите се явяват на изпит и в случай, че
покрият или надвишат минималните изисквания, компетентностите им
в съответната област (придобити самостоятелно) биват официално
признати. Официалното признаване обикновено е под формата на
диплома, сертификат или научна степен. До изпит обикновено се
допускат тези, които могат да покажат някакъв опит или определени знания
в областта, например минимален период на трудов стаж в дадената

област. Изпитът може да е комбинация от писмени и практически задания.
Този тип валидиране е най-популярният що се отнася до оценяването на
наличието и нивото на самостоятелното учене.
5.2. Декларативни методи
Този метод се основава на идентифицирането и документирането
на компетентностите от самия индивид. Декларацията (описанието
на компетентностите) може да е под формата на „дневник на
компетентностите“, подписан и от трета страна, която да утвърди
самооценката. Това е един сравнително лесен за изпълнение и
администриране метод. Въпреки това той идентифицира уменията на
кандидата, но не доказва, че реално ги притежава.
5.3. Портфолио
Портфолиото представлява набор от документи, които по различни
начини показват уменията на даден човек. Тези документи може да са
под формата на творчески материали, писмени документи, онлайн
инструменти или програми. Електронното портфолио е онлайн
портфолио, което си служи с всички преимущества на мултимедията
и интернет. Електронното портфолио, известно също като дигитално
портфолио, представлява набор от онлайн артефакти, подбрани и
управлявани от даден потребител, обикновено в уеб пространството.
Електронното портфолио е добре познато като алтернативен метод за
оценка. За разлика от класическите методи за оценка, електронното
портфолио дава възможност на потребителите да представят своите
знания както самите те биха искали. Използването на електронно
портфолио за оценка е нещо повече от предаване на презентация
и получаване на оценка за това. Когато електронното портфолио се
използва за оценка, нужно е на него да се погледне от по-широк ъгъл. И не
на последно място, когато ползват електронно портфолио, кандидатите
за оценка имат възможността да застанат начело на процса по оценяване
и да представят своите знания, умения и компетентности от една активна
гледна точка.
Електронното портфолио се налага като инструмент за преминаване
към следваща по-висока образователна степен или за кариерно
развитие. Електронното портфолио отговаря на въпросите за валидност,
надеждност и достоверност посредством комбиниране на различни
методи и съчетаването на самооценка с външно оценяване, което
намалява субективния елемент в оценяването.
5.4. Наблюдение
Наблюдението включва извличане на информация за компетентността
на даден човек, докато той изпълнява работните си задължения. Трета
страна решава дали даденото лице е компетентно въз основа на
информацията, която получава по време на наблюдението.
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5.5. Симулация
Симулацията представлява извършване на задача в контролирана и
симулирана среда. Прилага се, когато кандидатът няма как да изпълни
задачата реално. Целият процес отново бива контролиран от трето лице.
5.6. Доказване на работен опит
Кандидатът събира физическа и интелектуална информация за
резултатите от ученето. Тази информация би могла да произлиза от
дейности по време на работния процес, доброволчески дейности,
ситуации в семейството и др. След това въз основа на тези данни трето
лице валидира знанията, уменията и компетентностите.

6.Разпределение на методи за валидиране на
самостоятелното учене в единиците резултати от ученето
по уеб дизайн и компютърна анимация
След проучване на съществуващите методи за валидиране на
самостоятелното учене в и извън държавите, партньори по проекта,
екипът на проекта CREATE трябваше да разпредели методи за оценка на
резултатите от самостоятелното учене към всяка единица в уеб дизайн и
компютърна анимация. Единиците резултати от ученето бяха разработени
с единствената цел към тях да бъдат разпределени методи за оценка на
самостоятелното учене. Предложената методология за разпределяне на
методи за валидиране към единиците може да послужи като пример за
други проекти, свързани с валидиране на самостоятелното учене в други
творчески професии.
Разпределянето на методи за валидиране на резултатите от
самостоятелното учене към единиците резултати от ученето може да
зависи от следните фактори:
Общоприетата практика (например, във формалното образование
и обучение) – някои единици са с по-практическо съдържание и съответно
уменията и компетентностите в тях може да се валидират с игри
(симулации). Други единици съдържат повече знания и следователно
тестовете се явяват по-подходящият метод.
Мнението на засегнатите страни – биха могли да се организират
работни групи (работодатели, обучители, експерти от центровете за
професионално образование и обучени и др.), където да се предлагат и
дискутират подходящите за всяка единица методи.
Визията на рабоодателя – в случай че инструментите
за валидиране са предназначени за конкретен работодател, то подборът и
разпределението на методите за валидиране ще зависи от неговата визия.
В този случай консултацията с педагогически експерти ще допринесе за
качестовеното подбиране на методите.
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Предлагаме следните стъпки за разпределяне на методи за валидиране
на самостоятелното учене към единиците:
Стъпка 1
Анализ на необходимите знания, умения и компетентности – кое
преобладава във всяка единица - знанията или уменията?
Стъпка 2
Подбор на подходящ инструмент или комбинация от инструменти, които
ясно се съотнасят към упоменатите знания, умения и компетентности.
Подборът на инструменти може да се направи по описаните по-горе
начини.
Стъпка 3
Тестване и коригиране на подбраните инструменти, за да е сигурно, че
покриват упоменатите знания, умения и компетентности.
В рамките на проекта CREATE екипът следва тези стъпки като всяка единица
резултати от ученето бе обсъдена с представители на заинтересованите
страни.
Така по време на тези работни срещи бяха предложени примерни
методи, които бяха разпределени в разработените единици резултати от
ученето в уеб дизайн и компютърна анимация.
В таблицата по-долу са описани всички методи, разпределени в
единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация в
рамките на проекта CREATE:
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Уеб дизайн

Единица

Методи за валидиране
на резултатите от
самостоятелното учене

Единица 1: Планиране

Тестове и изпити
Допълнителни методи: Симулация
(игра)

Единица 2: Дизайн

Тестове и изпити
Допълнителни методи:
Симулация,
Електронно
портфолио, Декларативни методи

Единица 3: Разработка

Тестове и изпити

Единица 4: Мениджмънт
(управление на уеб страници)

Тестове и изпити, Работен опит
Допълнителни методи:
Декларативни методи

Единица 5: Оптимизация

Тестове и изпити
Допълнителни методи:
Симулация

Единица 6:
Интерактивност и анимация

Тестове и изпити
Допълнителни
методи:Симулация
Наблюдение, Декларативни
методи

Единица 7: Въвеждане
в системите за бази
данни
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Портфолио
Тестове и изпити
Допълнителни
методи: Симулация
Наблюдение
Декларативни методи

Компютърна анимация

Единица

Методи за валидиране
на резултатите от
самостоятелното учене

Единица 1: Принципи на
традиционната анимация

Тестове и изпити
Допълнителни
методи: Декларация
Симулация
Наблюдение

Единица 2: Идея и сценарий

Тестове и изпити
Допълнителни
методи: Декларация
Симулация
Портфолио

Единица 3: Дизайн на обекти
и околна среда

Тестове и изпити
Портфолио
Допълнителни методи:
Наблюдение Симулация

Единица 4: Дизайн на човешки
персонажи

Портфолио
Тестове и изпити;
Допълнителни методи:
Симулация (игра)
Декларативни методи

Единица 5: Ригване

Тестове и изпити
Допълнителни методи:
Симулация

Единица 6: Анимация

Тестове и изпити
Допълнителни
методи:
Наблюдение
Симулация
Декларативни методи
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Единица 7: Текстуриране и
осветление

Портфолио
Тестове и изпити
Допълнителни методи:
Наблюдение
Декларативни методи

Единица 8: Рендериране

Тестове и изпити
Допълнителни методи:
Декларативни методи

Единица 9: Дизайн на
персонажи – за напреднали

Портфолио
Работен опит
Допълнителни методи:
Наблюдение
Симулация
Декларативни методи

Единица 10: Техники за анимиране
– за напреднали

Тестове и изпити, Портфолио
Работен опит;
Допълнителни методи:
Наблюдение; Симулация
Декларативни методи

Единица 11: Техники за
текстуриране и осветление –
за напреднали

Портфолио
Тестове и изпити;
Допълнителни методи:
Наблюдение; Симулация
Декларативни методи

Единица 12: Рендериране –
за напреднали

Тестове и изпити
Портфолио
Допълнителни методи:
Наблюдение; Симулация
Декларативни методи

7. Методи за валидиране на самостоятелното учене,
използвани в държавите-партньори по проекта
Постепено валидирането на резултатите от самостоятелното учене се
превърна в един от основните приоритети на ЕС в областта на ПОО, където
на него се гледа като на начин за подобряване на ученето през целия
живот (CEDEFOP, 2009). Спред „Европейски насоки за валидиране на
неформалното и самостоятелното учене“ (CEDEFOP), самостоятелното
учене подпомага съпоставимостта, гарантира прозрачност, повишава
мобилността и подпомага ученето през целия живот. Макар че в различните
страни-членки на ЕС този въпрос е засегнат в различна степен, темата
за валидирането на резултатите от самостоятелното учене все още не е
достатъчно добре изследвана в Европа.
7.1. Валидиране на самостоятелното учене в България
Понастоящем в България има законова база за сертифициране на
кандидати, които са придобили знанията, уменията и компетентностите
си извън системата за ПОО. За да получат сертификат, кандидатите
трябва да докажат, че имат 6 месеца опит при упражняването на
дадената професия или че са преминали обучение за периода,
предвиден от съответната обучителна програма. Сертификат може да
се издаде за определен стандарт или ниво, необходими за упражняване
на професията.
Въпреки това от тези практики могат да се възпоплзват само кандидати,
които вече са преминали някакво формално обучение. Ето защо
България се обърна към добрите практики за валидиране на резултатите
от самостоятелното учене в ЕС и през 2008/2009г. разработи система за
валидиране на професионални компетентности, придобити неформално
и самостоятелно. Тази система категоризира методите за оценка в две
групи: обективни инструменти и субективни инструменти. Обективните
инструменти включват доказване на работен опит, портфолио, препоръки,
тестове и изпити, наблюдения. Субективните методи включват биография,
персонално портфолио и портфолио за самооценка.
7.2. Валидиране на самостоятелното учене в Германия
Валидирането на неформалното обучение в Германия става възможно
през 2005г. Въпреки това то се практикува твърде рядко, тъй като липсва
официална, структурирана система за валидиране. Що се отнася до
ученето, Германия следва практиката на сертифициране и за да може
самостоятелното учене да бъде признато, кандидатите трябва да се явят
на изпит. За да бъдат допуснати до такъв изпит, кандидатите трябва да
докажат, че притежават 1.5 пъти професионалния опит, който се изисква
при формално признатите обучителни курсове. Допълнителни ПОО
сертификати могат също да се използват от кандидатите за допускане
до изпит.
В Германия резултатите от ученето, придобити на работното място, се
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вземат предвид за оценка на самостоятелното учене в сферата на ИКТ,
където кандидатите са сертифицирани от частния сектор.
В Германия се признават и кредити при преминаване от професионално
образование към висше, посредством признаване на компетентностите,
придобити в ПОО. Въпреки това тези практики не са добре известни на
учащите.
7.3. Валидиране на самостоятелното учене в Ирландия
Ирландската система за валидиране се основава главно на резултатите
от ученето – формалното образование и самостятелното учене се
измерват и валидират на базата на резултатите от ученето в дадената
програма/квалификация.
Признаването на самостоятелното учене и неформалното обучение в
Ирландия обикновено може да се използва за преминаване към следваща
обучителна програма и за получаване на диплома или сертификат, за
натрупване на кредити или за да се докаже, че знанията в част от дадена
обучителна програма са вече покрити. Според проучване на AONTAS
(Ирландската национална асоциация за обучение на възрастни) от
2009г. 81% от клиентите им имат повече от 10 години опит след завършване
на формалното си образование и осъзнават необходимостта от
валидиране на самостоятелното учене. Различните образователни
институции в Ирландия, както и Националната квалификационна рамка
въвеждат стратегии за валидиране, които обаче не са унифицирани и
нивото варира драстично. Използваните в ирландските институции методи
включват интервю, портфолио, изпити и тестове, наблюдения в практиката
и на отделни проекти.
През 2008г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
публикува доклад за политиките при признаването на неформалното
обучение и самостоятелното учене, в който са упоменати различните
подходи, методи и инструменти за валидиране в различните държави
(таблицата по-долу, където е посочена и Ирландия).

Източник: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
(октомври 2008г.)
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8. Заключение
Ефективността на изброените методи за оценка на самостоятелното
учене варира що се отнася до областите уеб дизайн и компютърна
анимация. Може да се каже, че следните методи са по-неподходящи
за целта: декларативните методи, наблюдението и симулацията. При
декларативния метод много се залага на самооценката, което води до
субективизъм, преиначаване, пропуски или грешки. При него също липсва
практическото и видимо излагане на уменията, което е от решаващо
значение при творческите дисциплини, каквито са уеб дизайнът и
компютърната анимация. Макар наблюдението и симулацията да са
ефективни при преценката на практическите умения и компетентности,
не могат да послужат така добре при определянето на творческите
умения и теоретичните познания на кандидата.
Доказването на работен опит може да бъде два вида: физически
доказателства и интелектуални. Докато наборът от физически
доказателства за резултатите от ученето може да е методологически
и практически ефективен, то интелектуалните доказателства могат да
покажат единствено теоретичните познания по темата, без да засегнат
практическите такива. Въпреки това, ако при оценяването се ползват и
двата вида, методът може да е достоверен. Тестовете и изпитите безспорно
са ефективни при точното и цялостно оценяване на самостоятелното
учене като се вземе предвид, че също така гарантират високо ниво на
сертифициране. Въпреки това препоръчително е да се заляга повече
на практическите изпити, които са по-подходящи за кандидати извън
академичните среди, които лесно могат да се почувстват неуверени
при писмените изпити. Препоръчително е също така изпитите да бъдат
не толкова формални каквито са традиционните академични изпити. По
подобен начин методът на портфолиото дава на кандидатите за оценка
възможност да покажат уменията и творческите си постижения по един
видим и индивидуален начин. С цел проверка на знанията препоръчително
е кандидатите да преминат и кратко интервю, където може да се
дискутират по-подробно аспектите на работата им, като например
прилаганите умения и теоретични познания. Ето защо можем да кажем,
че тестовете и изпитите, както и портфолиото са най-достоверните методи
за оценяване на резултатите от самостоятелното учене.

9. Практическа задача
В продължение на 5 години Кейт е офис сътрудник във водеща компания
за уеб дизайн и компютърна анимация. По време на работата си там
тя се запознава с особеностите на уеб дизайна и анимацията, както
и с езика и терминологията, свързани с тях. Кейт е и много артистичен
човек и в свободното си време се е занимавала със свои проекти – уеб
дизайн и анимация. По време на работата си в тази компания Кейт е
имала възможност да посещава вътрешни обучения и семинари, като
администратор, а след това и като участник.
В момента Кейт си търси работа като младши дизайнер, но е наясно,
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че минималното изискване на повечето работодатели ще бъде да им
представи квалификация в областта. За да почули такава квалификация
или сертификат, Кейт може да валидира резултатите от самостоятелното
си учене. Имайки предвид опита на Кейт, най-подходящите методи за
валидиране на резултатите от самостоятелното й учене са портфолиото
(включително интервю), тестовете и изпитите (както практически, така и
теоретични) и наблюдението.
Портфолиото на Кейт трябва да включва примери от проектите й по уеб
дизайн и компютърна анимация, сертификати от фирмените курсове,
които е посещавала и препоръка от компанията, в която работи. Тъй
като в продължение на пет години Кейт е била част от работата в уеб
дизайна и анимацията и е придобила голяма част от знанията, уменията
и компетентностите самостоятелно, тя би могла да се яви на теоретичен
изпит без да минава курс на формално обучение. Също така Кейт би
могла да демонстрира компетентностите си посредством практически
изпит или наблюдение, тъй като уеб дизайнът и компютърната анимация
са практически насочени дисциплини, които тя практикува в свободното
си време.
С помощта на тези методи за валидиране на резултатите от
самостоятелното учене знанията и творческите постижения на Кейт
(придобити самостоятелно) могат да бъдат признати, което от своя страна
ще й даде възможност да се реализира професионално в тази сфера.

22

23
Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация

Определяне на ECVET
точки за единиците
резултати от учене
(за квалификациите „Уеб дизайн“ и
„Компютърна анимация“)
Ключови думи
единици резултати от учене, признаване, натрупване и трансфер на
резултати от учене, трансфер на кредити, валидиране, ECVET точки,
разпределяне на ECVET точки

Цели на главата
Целта на главата е да представи основните характеристики на
Европейската система за кредити в професионалното образование и
обучение (ECVET), да предложи модел за разпределение на ECVET точки
в единици резултати от ученето, който е резултат от експериментално
тестване в областите уеб дизайн и компютърна анимация.

Съдържание на главата
Настоящата глава представя систематизирана информация за основните
политически и практически въпроси, свързани с прилагането на ECVET,
както и полезни източници на информация в тази област. Експертите в
областта на професионалното образование и обучение могат да намерят
методологически и практически насоки за определянето на ECVET точките
за дадена квалификация и последващото им разпределяне в единиците
резултати от ученето.
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1.Основни аспекти на политиките и практиките, свързани
със създаването на Европейска система за кредити в
професионалното образование и обучение (ECVET)
1.1. Какво е ECVET?
ECVET (Европейската система за кредити в професионалното
образование и обучение) е общ инструмент от цялостната стратегическа
европейска рамка за сътрудничество в сферата на професионалното
образование и обучение (ПОО).
ECVET представлява система за признаване, натрупване и трансфер
на резултати от учене, с цел придобиване на професионална
квалификация. В този контекст квалификацията е официален резултат от
оценка и валидиране на постигнатите индивидуални резултати от учене
от страна на компетентна институция и в съответствие с определени
стандарти.
Една от основните цели на ECVET е постигането на по-добра съвместимост
между различните системи на ПОО в Европа. Като осигурява признаване
на резултатите от учене, с цел придобиване на професионална
квалификация в съответствие с националното законодателство, ЕCVET
подпомага и стимулира мобилността на гражданите, работещи в рамките
на EC. Системата осигурява натрупването и трансфера на кредити в
началното професионално обучение, като позволява документирането
на придобити в чужбина знания, умения и компетентности както и
съгласувани форми за регулиране между национални и европейски
участници в ПОО. По този начин създава условия всеки гражданин сам да
определя и контролира начина за своето професионално и личностно
развитие в процеса на пребиваване в различни държави и съответно в
различна учебна среда.
ECVET е основен инструмент и за осъществяване на политиката за учене
през целия живот. Създавайки възможност за официално признаване,
натрупване и трансфер на индивидуално постигнаните резултати от
ученето, системата гарантира равнопоставеност на различните форми
на учене:
формално образование и обучение - провежда се в институциите
за образование и обучение и води до придобиване на официален
документ за образование и/или професионална квалификация;
неформално обучение - организирана форма на учене извън
официалните институции за образование и обучение, която води
до придобиване, разширяване и усъвършенстване на личностните,
гражданските и професионалните знания, умения и компетентности;
самостоятелно учене – самообучение в процеса на изпълнение
на различни дейности и чрез самостоятелно търсене и усвояване на
информация, което води до придобиване или развитие и усъвършенстване
на вече придобити знания, умения и компетентности.
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1.2. ECVET и ECTS – прилики и разлики
Разработването на ECVET се основава на Европейската система за
трансфер на кредити (ECTS), която се развива от 1989 г. и основната й
цел е да подпомага вътрешноевропейската мобилност на студентите.
Основната прилика между ECVET и ECTS са целите, които имат двете
системи, а именно трансфер и придобиване на кредити, мобилност на
ученици, студенти и работещи.
Разликите между двaта инструмента основно засягат техния обхват.
Системата ECTS е насочена към висшето образование (ВО), а ECVET към ПОО, включително продължаващото обучение и неформално учене.
Можем да открием разлика и в резултатите от обучението, върху които
двете системи акцентират. През призмата на ECTS, квалификационната
рамка на европейското пространство за висше образование определя
следните резултати от обучението:
Знания и разбиране;
Прилагане на придобитите знания;
Вземане на решения;
Комуникационни умения;
Умения за учене.
По отношение на системата ECVET, европейската квалификационна
рамка определя резултатите от обучението като:
Знания;
Умения;
Компетентности.
Съгласуваното прилагане на двете кредитни системи ще доведе до поголямо единство между ПОО и ВО и по този начин ще допринесе за поголяма мобилност в Европа (хоризонтална и вертикална).
1.3. Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейска система за кредити в професионалното образование и
обучение (ECVET)
В Препоръката се подчертава, че ECVET е приложима за всички учебни
резултати, които по принцип следва да бъдат постигнати чрез различни
образователни и учебни пътеки на всички нива на Европейската
квалификационна рамка за обучение през целия живот („ЕКР“), а след
това – пренесени и признати.
Целта е да се улесни съвместимостта, съпоставимостта и взаимното
допълване между кредитните системи, използвани в ПОО и Европейската
система за трансфер на кредити (ECTS), прилагана във висшето
образование, като по този начин следва да се допринесе за по-добра
взаимосвързаност между различните степени на образование и обучение
съгласно националното законодателство и практика.
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Следва да се отбележи, че ECVET не води до възникването на ново право
за гражданите да получават автоматично признаване на резултати от

учене или точки. Нейното прилагане спрямо дадена квалификация
съответства на законодателството, приложимите правила и разпоредби
в държавите-членки и се основава на следните принципи и технически
характеристики1 :
Единици резултати от учене
Компонент от определена професионална квалификация, състоящ се
от съгласуван набор от знания, умения и компетентности, който може
да бъде оценен и валидиран. На всяка единица съответства определен
брой ECVET точки. Дадена квалификация по принцип включва няколко
единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият
може да придобие квалификация чрез натрупване на необходимите
единици, придобити в различни държави и в различен контекст на учене
(формално и когато е целесъобразно неформално и самостоятелно)
при спазване на националното законодателство в областта на ПОО.
Дадена единица може да е специфична за една единствена
квалификация или да е обща за няколко квалификации. Резултати от
учене, които определят дадена единица, могат да бъдат постигнати
независимо къде или как са придобити. Така единицата не трябва да се
смесва с компонента на формалната учебна програма или курса на
обучение.
Компетентните институции и партньорите, участващи в процеса на
обучение, установяват правилата и процедурите за определяне на
характеристиките на единиците резултати от учене и за съчетаване и
натрупване на единици за дадена квалификация съгласно националните
правила.
Техническите характеристики за дадена единица следва да включват:
название на единицата;
название на квалификацията (или квалификациите), към която
(които) се отнася единицата, когато това е приложимо;
нивото на квалификацията по ЕКР и съответното ниво по
националната квалификационна рамка заедно с ECVET кредитните
точки, свързани с тази професионална квалификация;
резултатите от ученето, които се съдържат в единицата;
процедурите и критериите за оценка на тези резултатите от
ученето;
ECVET точките, свързани с единицата;
срокът на валидност на единицата, когато е целесъобразно.

1

Приложение ІІ, Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване

на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)
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Трансфер и натрупване на резултати от ученето, ECVET партньорства
В ECVET единиците резултати от ученето, постигнати в една среда, се
оценяват и след успешна оценка се извършва техният трансфер в друга
среда. В този втори контекст те се валидират и признават от компетентна
институция като част от изискванията за квалификацията, която лицето
се стреми да придобие. След това единиците учебни резултати могат
да се натрупват с цел придобиване на тази квалификация, съгласно
националните правила. Съответните компетентни институции и
партньорите, участващи в процеса на обучение, разработват процедури
и насоки за оценка, валидиране, натрупване и признаване на единици
резултати от ученето.
Трансферът на кредити въз основа на ECVET следва да се подпомогне
чрез установяване на партньорства и мрежи, включващи компетентни
институции, всяка от които има правомощия в своята област.
Създаването на партньорства има за цел да:
предостави обща рамка за сътрудничество и работа в мрежа
между партньорите, установени в Меморандуми за разбирателство
(„МР“), чрез които се създава климат на взаимно доверие;
подпомага партньорите в създаването на конкретни споразумения
за трансфер на кредити за учащите.
В МР следва да се потвърди, че партньорите:
взаимно приемат статуса си на компетентни институции;
взаимно приемат своите критерии и процедури за осигуряване на
качество, оценка, валидиране и признаване като задоволителни за целите
на трансфера на кредити;
приемат условията за работа на партньорската мрежа като цели,
продължителност, споразумения за извършване на преглед на МР;
приемат съпоставимостта на професионалните квалификации,
предмет на трансфера на кредити, използвайки референтните нива в
ЕКР;
определят другите участници и компетентни институции, които
може да са включени в съответния процес, както и техните функции.
За да се прилага ECVET към резултати от ученето, постигнати при
неформално и самостоятелно учене или от учене извън рамката на
МР, компетентната институция, която има правомощия да предоставя
обучение за придобиване на квалификации и единици или да дава кредити,
следва да установи процедури и механизми за идентифицирането,
валидирането и признаването на такива резултати от ученето.
Споразумение за учене и лична академична справка
За да се приложи трансфер на кредити, включващ двама партньори
и конкретен мобилен учащ, в рамките на даден МР се сключва
споразумение за учене между двете компетентни институции, участващи
в процеса на обучение и валидиране, и учащия. В него следва да се:
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направи разграничение между компетентна „изпращаща“ и
„приемаща“институция2 ;
определят конкретните условия за даден период на мобилност,
като изисквания към учащия, продължителност на периода на мобилност,
резултатите от ученето, които се очаква да бъдат постигнати и свързаните
ECVET точки.
Споразумението за учене следва да определя, че ако учащият е постигнал
очакваните резултати от ученето и те са били положително оценени от
„приемащата“ институция, то „изпращащата“ институция следва да ги
валидира и признае като част от изискванията за квалификация съгласно
правилата и процедурите, установени от компетентната институция.
Трансферът между партньори може да се прилага за резултати от
учене, постигнати при формално учене, и ако е целесъобразно — при
неформално и самостоятелно учене.
ECVET точки
ECVET точките предоставят допълнителна информация относно
професионалните квалификации и единици в цифров вид. Те нямат
самостоятелна стойност, независима от придобитите учебни резултати
за конкретната квалификация, към които се отнасят и отразяват
постижението и натрупването на единици. За да се създаде общ подход
за употребата на ECVET точки, се използва уговорката, според която за
учебни резултати,
които се очаква да бъдат постигнати за една година формално редовно
ПОО, се определят 60 точки.
В ECVET определянето на точки обикновено има две фази: ECVET точки се
определят първо за дадена професионална квалификация като цяло и
след това за отделните единици. За дадена квалификация за справка се
взема един формален контекст на учене и на базата на уговорката (60
точки за една година) за тази квалификация се определя общият брой
точки. От този общ брой точки за всяка единица се разпределят ECVET
точки съгласно относителната им тежест в рамките на професионалната
квалификация.
За квалификации, където няма наличен формален контекст на учене,
ECVET точки могат да се определят като за сравнение се вземе друга
подобна квалификация, при която съществува формален контекст на
учене.

2
„Изпращащата“ институция е тази, която ще валидира и признае учебните резултати, постигнати от
учащия. „Приемащата“ институция е тази, която извършва обучението за получаване на съответните
учебни резултати от него и ги оценява.
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За да определи доколко квалификациите са сходни една с друга,
съответната институция трябва да ползва като база за сравнение
еквивалентни нива на ЕКР или при възможност на НКР. Като отправна
точка в търсенето на сходства могат да се сравнят резултатите от ученето
в тясно свързана професионална област.
Относителната тежест на една единица учебни резултати спрямо
професионалната квалификация следва да бъде установена съгласно
следните критерии или комбинация от тях:
относителното значение на резултатите от ученето, които съставят
единицата във връзка с участието на пазара на труда, преминаването
към по-високи квалификационни степени или социалната интеграция;
сложността, обхвата и обема на резултати от ученето в единицата;
необходимото усилие за учащия да придобие знанията, уменията
и компетентностите, които се изискват за единицата.
Относителната тежест за всяка дадена единица, обща за няколко
квалификации, както е изразено в ECVET точките, може да се променя в
тези квалификации.
Разпределянето на ECVET точки обикновено е част от структурата на
квалификациите и единиците.
Успешното постигане на квалификация или на единица води до
присъждането на съответните ECVET точки, независимо от действителното
време, необходимо за постигането им.
Всяка квалификация, придобита чрез неформално или самостоятелно
учене, за която може да се открие база за сравнение във формалните
учебни пътеки носи същите ECVET точки като тази квалификация, с която
се съпоставя при положение, че се постигат същите резултати от ученето.
Същото важи и за отделните единици.
1.4. Действия на европейско ниво за изпълнение на ECVET Препоръката
1.4.1. Европейска група на ECVET потребителите и Европейска ECVET
мрежа
За да подпомогне въвеждането на ECVET на национално ниво, Европейската
комисия създаде Европейска група на ECVET потребителите и Европейска
ECVET мрежа. В Европейската ECVET мрежа участват страните-членки,
европейските социални партньори и институции за ПОО, като общата
им цел е да работят в подкрепа на ECVET. Мрежата трябва да подпомага
всички заинтересовани страни в професионалното образование и
обучение при разработването и управлението на политиките по въвеждане
на ECVET, както и при техническите, педагогическите и организационни
аспекти на този процес.
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Европейска група на ECVET потребителите разработи и издаде
практически насочен наръчник за ползване на ECVET. Той се състои от три
части:

Част 1: „Въпроси и отговори за ECVET“ (април 2011).
Част 2: „Използване на ECVET за географска мобилност“ (август
2011/октомври2012)
Част 3: „Изплозване на ECVET в подкрепа на ученето през целия
живот“ (ноември 2011)
Наръчникът е публикуван на следния линк: http://www.ecvet-team.eu/en/
content/ecvet-users-guide
1.4.2. Пилотни проекти
Съветът и Европейският парламент придават много важна роля на
необходимостта ECVET да се тества и прилага под формата на различни
инициативи, включително пилотни проекти.
През 2008г. Европейската комисия публикува покана за проектни
предложения за финансиране на международни партньорства в рамките
на програма „Учене през целия живот“, чиято цел беше да изпробва
на практика използването на ECVET що се отнася до мобилността на
учащите. В резултат на тази инициатива бяха избрани единадесет пилотни
проекта. Направените по време на тези проекти изводи послужиха за подоброто разбиране на предизвикателствата и трудностите по пътя към
цялостното въвеждане на ECVET. Не на последно място те имат заслуга за
разпространението на идеи за възможностите за работа със системата.
В последствие продължават и усилията за разпространяване на ECVET
принципите на национално ниво.
През 2010г., Европейската комисия публикува покана за проектни
предложения за финансирането на ново поколение пилотни проекти.
Този път целта е да се финансират национални проекти, които да
развиват системата за кредити в ПОО и да експериментират с нея. В
следствие на тази инициатива биват финансирани осем проекта.
Докато първите единадесет проекта се занимават главно с ECVET в
контекста на географската мобилност, то второто поколение проекти
набляга на използването на ECVET в национален план. Следователно
втората вълна от проекти се занимава с темата за мобилността в поширок смисъл. ECVET се прилага като инструмент в множество аспекти,
свързани с трансфера и натрупването на резултати от ученето в контекста
на ученето през целия живот:
Взаимовръзка между различните системи в ПОО и между
различните обучителни пътеки в една държава;
Мобилност на работници в различните региони на една държава;
Мобилност на работници в Европа.
Информация относно всички деветнадесет пилотни проекти е
публикувана на следния линк: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/Default.aspx
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1.4.3. Подкрепа от Европейски център за развитие на професионалното
обучение (Cedefop)
Cedefop, в сътрудничество с Европейската комисия, предлага техническа
и аналитична подкрепа при прилагането на ECVET Препоръката на
европейско, национално и секторно ниво. Всяка година центърът
контролира, анализира и докладва за напредъка при утвърждаването
на ECVET на национално, регионално и проектно равнище и посочва
основните трудности, срещани от държавите. Публикацията “Monitoring ECVET implementation strategies in Europe” (2013)3 акцентира върху
условията, които страните-членки трябва да създадат за въвеждането на
ECVET. Докладът показва, че страните-членки напредват и са значително
по-заинтересовани от въвеждането на ECVET, макар и все още Европа
да е далеч от утвърждаването на напълно действаща система за кредити
в ПОО и постигнатото до момента да е разнородно. Необходимо е
усилията в тази посока да се обединят и да се работи съвместно с други
европейски инструменти, сред които националните квалификационни
рамки, съотнасянето към Европейската квалификационна рамка.
1.4.4. ECVET списание
От 2010г. насам, ECVET Бюлетинът (издаван от екипа, отговарящ за
пилотните проекти) и ECVET Списанието (издавано от екипа координатор
на ECVET мрежата) се сливат в една публикация: ECVET Списание.
Списанието излиза пет пъти годишно – три от броевете са посветени
конкретно на работата по пилотните проекти, а другите два броя са
за работата на ECVET мрежата. Всички броеве на списанието са на
разположение на следния линк: http://www.ecvet-projects.eu/Bulletins/Default.aspx
1.5. Обобщения във връзка със структурирането на квалификациите в
единици резултати от ученето4
Използването на всекидневните работни дейности или работни процеси/
задачи като основа за разработване на единиците резултати от ученето
има много преимущества и прави постигането на съгласие между
партньорите по-лесно. В случай че се описва цяла квалификация, то трябва
да е сигурно, че взети заедно всички единици покриват съдържанието на
цялата квалификация.
След първото поколение пилотни проекти става ясно, че допирните точки
между квалификационните системи в различните държави биват полесно идентифицирани, когато предвид се вземат работните дейности
и работните процеси/задачи, за които се отнася квалификацията, а не
стандарта или учебната програма.

Превод от англ. - „Контрол на стратегиите за въвеждане на ECVET в Европа“
Описания на единиците резултати от ученето – Примери от второто поколение пилотни проекти,
ноември 2012г.
3
4
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Когато единицата резултати от ученето е свързана с дадена дейност или
с набор от задачи, то съдържанието й е прозрачно и разбираемо за
различните заинтересовани страни – работодатели, учащи и др.
Използването на работни дейности или работни процеси/задачи като
отправна точка при разработването на единиците резултати от ученето
гарантира и по-лесното определяне на критериите за оценка.
Обемът и съдържанието на единиците резултати от ученето трябва да
са отразени в целта на планирания трансфер на кредити; и въпреки
това има някои общи принципи, които трябва да се съблюдават.
Единиците резултати от ученето трябва да са разработени така, че да
могат да се оценяват възможно най-независимо от други единици
резултати от ученето. Принципно всички резултати от ученето, които
подлежат на оценка, трябва да се опишат. За да се избегне натрупването
на твърде много информация (дълги списъци с резултати от ученето),
се препоръчва да се наблегне на основните аспекти, а по-баналните
да се изключат. Решението за това обаче трябва да се вземе на базата
на конкретната квалификаия и предвидения трансфер на кредити. Ето
защо могат да се наблюдават някои различия що се отнася до обема на
единиците или на количеството подробности в описанията.
Единиците трябва да съдържат резултати от ученето, свързани с
конкретната професия, както и ключови компетентности.
Единиците резултати от ученето трябва да съдържат всички необходими
резултати от ученето, а именно те трябва да описват професионалните
компетентности, както и ключовите компетентности и нужните
социални и личностни компетентности. От партньорите зависи дали
ключовите компетентности ще са групирани в отделни единици или
ще са интегрирани в описанията на резултатите от ученето, свързани с
конкретната професия.
Описанията на резултатите от ученето трябва да съдържат следните
елементи: знания, умения, компетентности. Това не означава, че
описанието на знанията трябва да е непременно отделно от описанието
на уменията и компетентностите, например.
Партньорството определя как да се структурират описанията
на резултатите от ученето.
Някои проекти следват подхода на
отделяне на знания, умения и компетентности (не непременно в тази
последователност), а други използват различни категории в зависимост
от националната си политика. Трети избират да не отразяват тези
нюанси и си служат с „холистични“ описания.
Според тези, които предпочитат първия подход едно такова разграничаване
прави съдържанието на единиците по-ясно и прозрачно и позволява
повече поле за сравнение.
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Според тези, които предпочитат втория подход разделянето на знания,
умения и компетентности води до препокриване на съдържанието и
излишия в описанията. Според тях това разграничение е и някак изкуствено
(защото компетенцията е всеобхватен термин) и от гледна точка на
оценяването нужно е да се комбинират всички елементи.
И не на последно място категориите знания, умения и компетентности
не са единствените, които биха могли да се ползват при описанието на
резултатите от ученето. В някои национални контексти се използват и други
допълнителни категории.
1.6. Обобщения във връзка с кредитните точки
Прегледът на Седефоп5
за напредъка по прилагане на ECVET
Препоръката показва, че въпросите, свързани с приписване на кредитни
точки е в дневния ред на много национални инициативи и работни групи,
но се счита, че на този етап на развитие на ECVET не е приоритет с
голяма значимост. Темата за ECVET е тясно свързана с валидирането,
тъй като постиженията в ученето се валидират като част от кредити.
Кредитните системи и валидирането се подпомагат взаимно в рамките
на националните системи за образование и обучение. Въвеждането на
единици резултати от учене и оценяване, базирано на тях, подпомага
придобиването на част от квалификация чрез валидиране на резултати
от неформално и самостоятелно учене.
Въз основа на проучването на общоевропейско ниво са обобщени
ситуациите, в които ECVET може да се използва в подкрепа на ученето
през целия живот:
Постоянно натрупване на кредити
Постоянно натрупване на кредити с времето, при което са възможни
прекъсвания на курса на обучение, но подготвяйки се за една единствена
квалификация (без промяна на курса);
Смяна на курса и на квалификацията в рамките на една и съща
квалификационна система
Трансфер и натрупване на кредити в една и съща квалификационна
система и на едно и също ниво, от една квалификация и курс на обучение
в друга (например, от квалификация в един сектор на икономиката към
квалификация в друг подобен сектор);
Смяна на курса на обучение и на квалификацията от една
система в друга
Трансфер и натрупване на кредити на едно и също ниво, но от един
образователен или квалификационен сектор в друг (например, от една
по-тясна квалификация в продължаващото ПОО, постигната посредством
обучителна програма в държавните институции, към по-широка
квалификация в началното ПОО, която дава и повече възможности);

5
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Признаване на придобитите резултати от ученето
Валидиране и признаване на резултатите от ученето, придобити
посредством неформално обучение и самостоятелно учене с цел
получаване на квалификация във формалната квалификационна
система;
Надграждане или подновяване на квалификация
Трансфер и натрупване на кредити от квалификация на едно ниво към
квалификация на друго ниво (например, от квалификация в ПОО след
завършено средно образование към квалификация в същата област, но
във висшето образование).

2.Определяне на ECVET точки за квалификациите
„Компютърна анимация“ и „Уеб дизайн“ в рамките на
проект CREATE
2.1. Изходни позиции
Партньорите по проекта споделят позицията, че ECVET точките
имат смисъл, когато се разпределят между всички единици резултати от
ученето в рамките на квалификацията. Кредитните точки не са предмет
на натрупване и трансфер. Вписването им в индивидуалното портфолио
дава информация за обхвата на постигнатите резултати от ученето в
рамките на квалификацията.
Успешното придобиване на цялостна квалификация или част
от нея (отделни единици резултати от ученето) води до присъждането
на съответните ECVET точки, независимо от действителното време,
необходимо за постигането им или използваната учебна пътека –
формално обучение, неформално обучение, самостоятелно учене.
Кредитните точки могат да се ползват от обучаващите се,
практикуващите дадена професия без официален документ за
професионална квалификация, институциите за професионално
образование и обучение, работодателите и др. за идентифициране на
конкретната индивидуално придобита квалификация.
ECVET точките подпомагат обучаващия се да придобие дадена
квалификация чрез усвояване на съставящите я единици резултати от
ученето в различни държави и в различен контекст на учене (формално,
неформално и самостоятелно) при спазване на националното
законодателство и в съответствие с прилаганите правила и разпоредби
относно оценката, валидирането и признаването на резултати от учене.
С цел осигуряване на обща референтна база, при определянето
на кредитните точки за квалификацията като цяло и разпределянето им
между единиците резултати от ученето, в рамките на проекта CREATE
се прилага предложената в Препоръката за ECVET конвенция, съгласно
която 60 точки се приписват на резултати от ученето, които се очаква да
бъдат постигнати за 1 година във формалната система за образование
и обучение.
Партньорите по проекта прилагат единен подход за определяне на
общия брой ECVET точки за квалификациите „Компютърна анимация“ и
„Уеб дизайн“ и единни критерии за разпределянето им между единиците
резултати от ученето, които ги съставляват, като се съобразяват със
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съществуващата в съответната държава нормативна и организационна
рамка в областта на професионалното образование и обучение.
2.2. Модел за определяне на ECVET точки за квалификациите и единиците
резултати от ученето, които ги съставляват
2.2.1. Основни характеристики на модела
Целта на модела е да подпомогне създаването на ефективна система
за определяне на ECVET точки, с цел признаване, натрупване и трансфер
на резултати от учене в сферата на професионалното образование и
обучение. В по-конкретен план предназначението му е да съдейства на
националните екипи в рамките на партньорството по проект CREATE за
прилагането на единни критерии при определяне на общия брой ECVET
точки за квалификациите „Компютърна анимация“ и „Уеб дизайн“ - ниво
4 и ниво 5 по ЕКР и разпределянето им между единиците резултати от
ученето, които ги съставляват, съобразно националния контекст. Става
дума за идентифициране на основните дейности и изискванията към
тяхното изпълнение, в съответствие с общоевропейските политики,
принципи и положителен опит в областта на ECVET (Фиг. 1).
Фиг. 1. Обща схема на дейностите по определяне на ECVET точки за
квалификациите „Компютърна анимация“ и „Уеб дизайн“
Фаза 1.
Определяне на общия брой ECVET точки за квалификацията

Фаза 2.
Определяне на относителната тежест на единиците резултати от
ученето в рамките на квалификацията

От гледна точка на
изискванията на пазара на труда

От гледна точка на процеса на
усвояване

Съгласуван вариант

Фаза 3.
Определяне на ECVET точки
за единиците резултати от ученето

36

Моделът осигурява взаимна обвързаност и последователност на
действията при спазване на следните основополагащи принципи и
изисквания:
Информираност
Възможностите за признаване, натрупване и трансфер на резултати от

учене се популяризират системно и активно сред обществеността и
потенциалните ползватели.
Доброволност
Процедурата по признаване, натрупване и трансфер на резултати
от учене се прилага при заявено желание от страна на гражданите,
основано на самостоятелно и информирано решение.
Равен достъп
Системата за признаване, натрупване и трансфер на резултати от учене
гарантира свободен достъп и зачитане на правата и постиженията на
всички граждани, независимо от техния пол, възраст, социално положение
или етническа принадлежност.
Надеждност и доверие
Идентифицирането, оценката и признаването на резултатите от ученето
се основава на прозрачни изисквания относно знанията, уменията и
компетентностите, необходими за сертифицирането на професионална
квалификация по конкретна професия или по част от професия (отделни
единици резултати), дефинирани в съответните национални стандарти.
Достоверност и легитимност
Процедурата по признаване, натрупване и трансфер на резултати от
учене е съобразена с действащата национална нормативна уредба
в областта на професионалното образование и обучение, правата и
задълженията на участниците в процеса. Дейностите се осъществяват от
легитимни и компетентни обучаващи институции.
Прозрачност и съгласуваност на дейностите
Резултатите на всеки етап от процеса на признаване, натрупване и
трансфер на резултати от учене се документират, съгласно изисквания,
които осигуряват аргументирана и надеждна информация за всички
участници в процеса.
Стимулиране на индивидуалната активност за учене
При необходимост процедурата насочва към включване в допълнително
обучение за развитие на придобитите знания, умения и компетентности
в съответствие с изискванията за сертифициране на професионална
квалификация по професия или по част от професия.
Преносимост на постигнатите резултати от ученето
Процедурата позволява резултатите от оценката и признаването на
професионални знания, умения и компетентности да се използват за
включване на гражданите в по-нататъшно професионално образование
и обучение.
2.2.2. Описание на Фаза 1
Основна цел
Да се определи общият брой ECVET точки за всяка от двете квалификации
като цяло за двете нива по ЕКР.
Съдържание
Избор на референтни програми за придобиване на квалификациите
във формалната система за образование и обучение:
в съответствие с националното законодателство и спецификата
на системата за професионално образование и обучение;
въз основа на достоверни данни във връзка с признаването и
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престижа на програмите за обучение на националния пазар на труда.
Подход
Общият брой ECVET точки се определя въз основа на продължителността
на референтните програми в рамките на формалната система за
образование и обучение, като за една година се приписват 60 точки.
Например, ако за референтна се избере програма за начално ПОО с
продължителност 3 години, на въпросната квалификация се приписват
180 ECVET точки (3 г. Х 60 т.).
Продължителността на ученето за придобиване на квалификацията във
формалната система в случая се възприема като база, доколкото е
източник на сравнително обективна информация относно натоварването
за постигане на резултатите от ученето, изразено във време за учене.
Фактът, че една квалификация се описва със 180 ECVET точки означава,
че резултатите от ученето в рамките на квалификацията обикновено се
постигат за 3 години обучение във формалната система.
При определянето на общия брой точки се отчита, че компетентностите
в рамките на квалификацията се придобиват както чрез формално
обучение, така и чрез неформално и самостоятелно учене, с по-кратки
или по-продължителни програми за подготовка. Освен това обучаващият
се може да изразходва повече или по-малко време за постигане на
съответните резултати. В този смисъл, изчисленият общ брой кредитни
точки се отнася за всички форми на придобиване на квалификацията
– обучение във формалната система, неформално обучение,
самостоятелно учене.
В случаите, когато за въпросната квалификация няма формална
програма за придобиване на дефинираните резултати от ученето, ECVET
точки могат да се присъждат по преценка чрез сравняване със сходна
квалификация, която има съответствие във формалния контекст. При
съпоставката на квалификациите като база за сравнение следва да се
използва еквивалентното ниво от ЕКР, от националната квалификационна
рамка или сходството на резултатите от ученето в тясно свързани
професионални области. В този контекст 180 ECVET точки означават, че
квалификацията е сравнима по обем с квалификация, която обикновено
се придобива за 3 години обучение във формалната система.
2.2.3. Описание на Фаза 2
Основна цел
Да се определи относителната тежест на отделните единици резултати
от ученето, съставляващи всяка квалификация, като обективна база за
разпределяне на общия брой кредитни точки между тях.
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Съдържание
Определянето на относителната тежест на отделните единици резултати
от ученето, от които се състои квалификацията, се осъществява от гледна
точка на:
изискванията и „стойността“ им за успешна реализация на пазара

на труда;
сложност на методите, процедурите и учебното време за
постигането им;
Подход
С цел постигане на необходимата обективност и надеждност,
определянето на относителната тежест на единиците резултати от
ученето се осъществява от фокус-групи, в които участват:
работодатели, представители на браншови и професионални
организации в съответната област, лица, упражняващи съответната
професия, като се осигурява представителство на различни по големина
и вид предприятия и фирми от бранша, както и на длъжностите, които
предлагат възможности за реализация на притежаващите съответната
квалификация лица;
представители на образователни и обучаващи институции,
предоставящи обучение по избраните референтни програми за
придобиване на квалификациите.
Изискването е да се работи за постигане на консенсус между
участниците във фокус-групите, които оценяват единиците резултати от
ученето от различни гледни точки.
Основни дейности и инструменти
Дейност 1
Формиране на фокус-групите.
Дейност 2
Въвеждаща презентация и инструктиране на участниците в групите.
Дейност 3
Определяне на относителната тежест на единиците резултати от ученето
въз основа на оценка на значимостта им за успешна реализация на
пазара на труда.
Участниците оценяват резултатите от ученето във всяка единица чрез
самостоятелно попълване на Табл. 1 по отношение на честота на
прилагане и степен на значимост за изпълнение на професионалната
дейност като цяло. Оценката се осъществява въз основа на описаните
знания, умения и компетентности за всеки резултат от ученето.
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Таблица 1. Оценка на резултатите от ученето

Единица № ……

Резултати
от ученето

Честота на прилагане

рядко

често

ежедневно

Степен на значимост

ниска

средна

висока

Резултат
№1

Резултат
№2
…..
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Индивидуалните оценки се обсъждат в групата от различни гледни точки,
например:
Описанието на квалификацията, структурирано в
единици резултати от ученето, представя обобщена картина на
необходимите знания, умения и компетентности за качествено изпълнение
на трудовите дейности в рамките на квалификацията, изпълнявани от
лица, назначени в различни предприятия и на различни работни места;
Оценката на резултатите от ученето трябва да бъде съобразено
с тенденциите в развитието на отрасъла – нови технологии, материали,
техника;
Оценката на резултатите от ученето трябва да се базира
на основните (типичните) трудови дейности, задачи, задължения и
изискванията към качеството на изпълнението;
Начин на изпълнение - използвани методи и процедури, инструкции
(общи или много детайлни), повторяемост на дейностите, кои задачи
(части от задачи) са най-трудни и т.н..
С какво се работи машини,
апаратура, инструменти,
специализиран софтуер и програмни продукти, стандарти, работна
документация, нормативни документи и др.
Какъв е резултатът - продукти при завършване на всяка дейност.
Условия на труд - особености на работното време и на работната
среда, работното място.
Контрол на изпълнението - от кого се получават и на кого се отчитат
задачите, кой осъществява контрол на работата, как, колко често, ниво на
вземане на решения;
Отговорности при изпълнение на трудовите дейности - отговорности,
свързани с качеството, отговорности за предмети и средства на труда,
отговорности за работата и сигурността на други хора;
Кои личностни качества са необходими за практикуване на
професията.

Въз основа на уточнените общи критерии за оценка, участниците в групата
попълват Табл. 2, като определят степента на значимост на отделните
единици резултати от ученето за успешното трудово представяне в
рамките на квалификацията.
Значимостта се изразява в проценти, отразяващи относителната тежест
на всяка единица в рамките на цялата квалификация. Тежестта на всяка
единица се определя като процент от цялата квалификация на база
100%.
Средната аритметична стойност на индивидуалните оценки отразява
процентното разпределение на единиците резултати от ученето в
квалификацията.
Таблица 2. Относителната тежест на единиците резултати от ученето

Квалификация ……………….
Ниво по ЕКР …
Общ брой кредитни точки …………….
Единици резултати от ученето

Относителна тежест
в рамките на квалификацията (в %)

№1 ………………………………..
№2 ……………………………….
……………………………………....
(100%)

Дейност 4
Оценка на относителната тежест на единиците резултати от ученето, от
гледна точка на процеса на усвояване на необходимите знания, умения
и компетентности.
Оценката цели прецизиране на изработеното процентно разпределение
на единиците в съответствие с:
целите на обучение за всяка единица в контекста на цялостната
квалификация - обхват и обем на общите и специализирани знания,
умения и компетентности;
сложността на методите, процедурите и условното учебно време
за постигане на очакваните резултати за всяка единица.
Основава се на програмата за образование и обучение, избрана
като референтна и определената в нея продължителност на учебните
дейности в рамките на теоретичното и практическото обучение.
Използват се индикатори като: технически, технологични, научни и общи
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знания, които трябва да бъдат усвоени, за да се реализират очакваните
умения и компетентности; брой на учебните процедури, които трябва
да се изпълнят; методи на обучение и самообучение, които трябва
да се прилагат; сложност на комбинациите от процедури и методи;
разнообразие на използваните материални и документални средства
и т. н. Като помощно средство при анализа на резултатите от ученето,
дефинирани в разработените по проекта, описания на квалификациите
може да се използва “Таксономията на Блум за дефиниране на
резултатите от ученето” (Табл. 3).
Таблица 3. Таксономия на Блум за дефиниране на резултатите от ученето
(адаптирана версия)

Категория
Знание:
Съвкупност от информация/ данни/
факти от една област, които дадено
лице е усвоило; запознатост,
осведоменост, компетентност,
постигнати в резултат на познавателна
дейност, преживяване или
образование/ обучение.

Разбиране:
Извличане на правилното значение
от нееднозначна информация;
самостоятелно изясняване на
смисъла, значението на нещо
(инструкции, задачи, обяснения,
формулирани по различен от
изучавания в миналото начин) въз
основа на притежавани знания и опит.

Приложение:
Оползотворяване на наученото
(усвоени знания, умения и
компетентности) в нова ситуация
- упражнение, на работното място и
т.н.
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Ключови глаголи

Дефинира, описва, идентифицира,
маркира, изрежда, свързва, назовава,
подчертава, спомня си,
разпознава, възпроизвежда, подбира,
заявява

Схваща, преобразува, защитава,
различава, изчислява, обяснява,
разширява, обобщава, дава
примери, загатва, интерпретира,
перифразира, предвижда,
пренаписва, резюмира, превежда
обсъжда, сравнява

Прилага, променя, изчислява,
конструира, демонстрира, открива,
управлява, видоизменя, оперира,
предвижда, приготвя, изготвя, свързва,
показва, разрешава, използва

Анализ:
Операция на абстрактно или
практическо разделяне на цялото
(предмети, свойства, процеси
или отношения между предмети и
явления) на съставни части, в процеса
на опознаване или натрупване на
опит; метод на изследване, чрез който
предметът на изследване се разделя,
разчленява на съставните му части с
цел разбор, разглеждане, проучване.
Като допълнение към синтеза,
методът на анализа позволява да се
получи информация за структурата
на предмета или обекта на
изследване.

Синтез:
Метод на изследване, който свързва
отделните елементи в едно цяло и
по този начин изучава същността на
явленията; изгражда нова
структура с различно предназначение
(изделие, доклад, проучване,
технология за производство, план за
действие) от различни елементи.

Оценка:
Процес на систематично
характеризиране, придобиване на
информация и обратна връзка по
отношение на различни аспекти
на качествата и въздействието на
обект, програма, изделия, машини,
технологии във връзка с очаквани
резултати; измерване на степента на
постигане на очаквани резултати.

Анализира, разделя на компоненти,
сравнява,
представя графично (чертае),
разгражда, разграничава,
намалява стойностите, отличава,
идентифицира, илюстрира,
заключава, подчертава, свързва,
избира, отделя

Категоризира, комбинира, събира,
изгражда, създава, измисля, обяснява,
генерира,
видоизменя, организира, планира,
конструира наново, свързва,
разпознава, ревизира,
пренаписва, резюмира, разказва,
описва

Преценява, сравнява, категоризира,
прави заключения, разграничава,
критикува, оспорва, защитава,
описва, отхвърля, оценява, обяснява,
интерпретира, оправдава, свързва,
резюмира,
подкрепя

Емоционални и поведенчески професионално-личностни качества показват развитието на чувствата, емоциите, поведението в специфична
ситуация
Възприемане на явление:
Приемане, получаване на
впечатление, усещане, информация;
разбиране и усвояване на цялото и
отделните детайли.

Пита, търси, избира, описва,
интересува се от, показва,
наблюдава, владее
се, въздържа се, идентифицира,
определя мнението си, насочва
вниманието си, избира,
възразява, отнася се с…
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Реакция на явление:
Активно участие; адекватен отговор.
Определяне на приоритети;
разрешаване на противоречия,
несъответствия и конфликти.

Отговаря, реагира, участва, придържа
се, спазва,
разграничава, уговаря,
съчетава, сравнява, съпоставя,
завършва, защитава, обяснява,
формулира, обобщава,
индентифицира, интегрира,
променя, разпорежда се,
организира, приготвя,
установява връзки, подкрепя,
съдейства, потвърждава, обсъжда,
презентира, наблюдава, съобщава,
представя се, избира, уведомява,
разказва,
обяснява, пише

Демонстрация на ценности:
Отнасящи се към определен
обект, явление,
поведение.

Разграничава (се), обяснява,
интересува се, придържа се,
организира, инициира, привлича,
извинява, предизвиква,
присъединява се, оправдава,
предлага, избира, взема участие в …,
изследва, проучва, въздейства.

Изградена ценностна система,
контролираща поведението:
Демонстрира определени черти
на характера си;
сигурност и последователност
в постъпките; предсказуеми
реакции; може да се
приспособява в личен, социален,
емоционален план.

Държи се .., постъпва,
отреагирва,
въздейства, разграничава,
показва, влияе, изслушва,
променя, представя, има навик,
поставя си цели, изразява се по-меко
(по-рязко), поставя под
съмнение, преосмисля
(променя отношението си),
отнася се …, благоприятства,
намира решения, потвърждава

Примерен списък с глаголи, описващи работа с хора, работа с
информация и работа с предмети
Работа с хора
Съветва
Докладва (дава обратна
връзка)
Общува
Консултира
Тренира
Подпомага
Интересува се от..
Ръководи дискусии
Оказва влияние
Инициира
Инструктира
Интервюира
Ръководи (управлява)
Напътства, наставлява
Мотивира
Води преговори
Убеждава
Презентира
Продава
Поръчителства
Отговаря за, носи
отговорност
Иизвършва надзор
Наблюдава, контролира
Преподава
Обучава
..........

Работа с
информация
Осчетоводява, отчита
Анализира
Бюджетира
Събира, набира
Сравнява
Съставя
Изчислява, пресмята
Създава, генерира
Проектира
Оценява
Предвижда, прогнозира
Огранизира
Планира
Разрешава проблеми
Изследва
Обработва
информация
Проучва
Сортира
Систематизира
............

Работа с предмети
Проявява (притежава)
подвижност, живост,
пъргавост, бързина,
сръчност, ловкост.
Проявява точност,
прецизност, монтира
(асемблира).
Сглобява
Измерва
Калиброва
Конструира
Готви, приготвя
Изработва
Кове
Работи с ...
Управлява
Транспортира (мести,
повдига)
Опакова
Преглежда, инспектира,
ревизира
Поддържа
Придвижва
Маневрира
Произвежда
Формова (отлива,
моделира, вае)
Оперира с
Подготвя
Поправя
Нагласява

В случаите, когато участниците в групата имат различно мнение – за една
и съща единица групата на „професионалистите” определя процентен
дял, който не се възприема от „обучаващите”, се провеждат допълнително
консултации за постигане на консенсус. В резултат на консултациите се
определя окончателната тежест на единиците в квалификацията.
2.2.4. Описание на Фаза 3
Основна цел
Определяне на ECVET точките за отделните единици резултати от ученето
в рамките на квалификацията.
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Съдържание
Общият брой точки за квалификацията се разпределя между отделните
единици резултати от ученето, които я съставляват, като точките за всяка
единица се определят въз основа на относителната й тежест в рамките
на квалификацията.
Подход
Броят на кредитните точки за отделните единици в квалификацията се
изчислява въз основа на уточнения им процентен дял (Табл. 4).
Препоръчително е броят точки да се закръглява до цяло число. Например,
ако квалификацията се описва със 180 ECVET точки и процентният дял на
определена единица е 12%, тя получава 22 ECVET точки (резултатът според
изчислението е 21,6).
В рамките на проекта партньорите се договарят за допустимите отклонения
в транскрипцията на точки за отделните единици на национално ниво.
Табл. 4. Разпределение на ECVET точките по единици резултати от ученето

Квалификация ……………….
Ниво по ЕКР …..
Общ брой ECVET точки …………….
Единици резултати от
ученето

Относителна тежест
в рамките на
квалификацията (в %)

Брой кредитни точки

(100%)

(Общ брой кредитни
точки)

№1……………………..
№2 ……………………..

2.3. Експериментална проверка на модела
Експерименталната проверка на модела бе организирана от българските
партньори по проекта. Състояха се две фокус групи, в които участваха
представители на работодателите (малки и големи фирми), обучители,
социални партньори и експерти в областта на квалификациите в ПОО –
една фокус група за „уеб дизайн“ и една за „компютърна анимация“.
Работата на фокус групите протече според фазите, описани в модела за
определяне на ECVET точките за цялата квалификация и разпределянето
им в единиците резултати от ученето, които я съставляват.
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Фаза 1
Квалификацията „компютърна анимация“ присъства в списъка с
професии в ПОО на България. Професията „компютърен аниматор“
е с трета степен професионална квалификация - четвърто ниво в
националната квалификационна рамка на България, което отговаря на
четвърто ниво в ЕКР.
Квалификацията „уеб дизайн“ не присъства в списъка с професии в
ПОО на България. Взе се решение, че подобна на нея е професията
„графичен дизайнер“, която е с трета степен на професионална
квалификация - четвърто ниво в националната квалификационна рамка
на България, което отговаря на четвърто ниво в ЕКР.
Съгласно Закона за ПОО за референтна програма и за двете
квалификации бе избрана Рамкова програма „В“, която е предназначена
за втора и трета степен на професионална квалификация.
Продължителността на професионалното обучение във формалната
образователна система е 3 години.
Следователно общият брой ECVET точки, определени за всяка от двете
квалификации, е 180.
Фаза 2
Експертите в двете фокус групи самостоятелно оцениха честотата
на прилагане и степента на значимост на всяка единица резултати от
ученето във всяка от квалификациите.
В резултат на проведената дискусия за определяне на общи критерии
за оценка, фокус групите постигнаха консенсус, че относителната
тежест на единиците резултати от ученето във всяка квалификация ще
се определя на базата на необходимите умения и представянето на
работното място на членовете на екипите в малките фирми.
Относителната тежест на единиците резултати от ученето в компютърна
анимация, определена от фокус групата, е представена в Графика 1.
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Графика 1.

Относителната тежест на единиците резултати от ученето в уеб дизайн,
определена от фокус групата, е представена в Графика 2.
Графика 2.
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Фаза 3
В Таблица 5 и Таблица 6 е представено разпределението на 180-те
ECVET точки в единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна
анимация.
Таблица 5. Разпределение на ECVET точки в единиците резултати от
ученето в компютърна анимация

Квалификация: Компютърна анимация

Ниво в НКР: 4

Ниво в ЕКР: 4

Общ брой ECVET точки: 180

Единици резултати от ученето
Единица 1. Принципи на
традиционната анимация
Единица 2. Идея и сценарий

Брой ECVET точки

11

13

Единица 3. Дизайн на обекти и
околна среда

16

Единица 4. Дизайн на човешки
персонажи

16

Единица 5. Ригване
Единица 6. Анимация

16
18

Единица 7. Текстуриране и
осветление

14

Единица 8. Рендериране

13

Единица 9. Дизайн на персонажи - за
напреднали

18

Единица 10. Техники за анимиране за напреднали

18

Единица 11. Техники за текстуриране
и осветление – за напреднали

14

Единица 12. Рендериране – за
напреднали

13
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Таблица 6. Разпределение на ECVET точки в единиците резултати от
ученето в уеб дизайн

Квалификация: Уеб дизайн
Ниво в НКР: 4

Ниво в ЕКР: 4

Общ брой ECVET точки: 180

Единици резултати от ученето

Брой ECVET точки

Единица 1. Планиране

25

Единица 2. Дизайн

56

Единица 3. Разработка

36

Единица 4. Мениджмънт (управление
на уеб страници)

18

Единица 5. Оптимизация

13

Единица6. Интерактивност и
анимация

20

Единица 7. Въвеждане в системите
за база данни

12

3. Заключение
Препоръкатa на Европейския парламент и на Съвета от юни, 2009г.
приканва страните-членки да предприемат действия за постепеното
въвеждане на ECVET. Етапите на въвеждане са следните:
Подготовка до 2012г.
Постепено въвеждане и първа оценка през 2014г.
Цялостно въвеждане на ECVET в дългосрочен план за квалификациите
в системата на ПОО за всички нива на ЕКР.
Следните принципи бяха определени на европейско ниво за 2013г.:
а/ Подпомагане на настоящите дейности и инициативи с цел постигане
на по-добра взаимовръзка между въведените инструменти и резултати от
ECVET проектите;
б/ Доразвиване на ECVET общността посредством надграждане и
разширяване на националните ECVET мрежи;
в/ Оказване на подкрепа за постигането на единен подход за действие
между европейските инструменти, като се наблегне на съвместяването
и взаимното допълване на ECVET и ECTS;
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г/ Оказване на подкрепа на дейности, произлизащи от ECVET Препоръката
и свързани с оценката на ECVET;
д/ Едно от необходимите условия за развитието на процеса на национално
ниво е гарантирането на достатъчно, достъпна и активна информация и
публичност за ECVET. Във връзка с това поставените цели са следните:
Информиране на обществото за ролята на ECVET за отделния
човек, за общността и за икономиката;
Популяризиране на ECVET сред потенциалните потребители;
Гарантиране прозрачността на действията по признаване,
натрупване и трансфер на кредитите от резултатите от ученето в ПОО.
е/ Осигуряването на информация и публичност за ECVET включва широк
спектър от дейности:
Поготовка и разпространение на печатни материали (брошури,
бюлетини, писма и др.);
Организиране на инструктажи, информационни събития,
семинари и конференции с участието на медиите;
Публикуване на раздели в уеб страниците на съответните
обучителни и други заинтересовани институции с конкретна информация
относно функциите и отговорностите им;
Използване на подходящите канали за разпространение на
информация до потенциалните потребители, особено до малките и
средни предприятия, неправителствените организации и др.
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Нови умения за новите
професии
Ключови думи
нови умения, нови професии, разминаване между умения и изисквания,
възможност за професионална реализация, гъвкава сигурност, сигурност

Цели на главата
Главата разказва за политиката на ЕС, свързана с променящите се
изисквания към хората и към работата. Целта е да покажем как учащите
могат да се развиват в посока учене през целия живот посредством
признаването на придобите до момента резултати от ученето и
изграждането на индивидуална стратегия за последващо обучение.

Съдържание на главата
Главата разказва за най-съществените аспекти на глобалното развитие
по отношение на кариерното развитие. От една страна изискванията
към всеки тип работа се увеличават. От друга, нараства и броят на
ниско квалифицираните служители. Също така в някои части на Европа
икономическата ситуация се влошава, което води до разминаване
между изискванията на фирмите и уменията на служителите. Този въпрос
е засегнат в детайли в частта за предизвикателствата пред ИКТ сектора
в Европа. С помощта на инструментите по проекта учащите могат да
повишат компетентностите си в областта на уеб дизайна и компютърната
анимация.

1. Някои икономически аспекти на глобалното развитие
Както е посочено в Маастрихтския договор (29 юли 1992 г.), член G, воден
от своята история, ЕС до голяма степен акцентира върху „пазарни“ теми.
Следвайки целите, които различните договори поставят, Европейската
комисия и страните-членки трябва да разработят стратегия за подобряване
на социалния статус на хората на глобалния пазар.
През последната година настъпи основна промяна в политическия климат.
След пет години на икономическа криза и завръщането на рецесията
през 2012 г. безработицата отбеляза невиждан за последните двадесет
години ръст, доходите на домакинствата намаляват и рискът от бедност
и социално изключване нараства, особено в страните-членки в Южна и
Източна Европа, твърди изданието от 2012 г. на „Employment and Social
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Developments in Europe Review“.6
Ефектът, който кризата оказа върху социалната сфера, е по-осезаем
сега, когато първоначалните предпазни мерки, включващи по-ниски
данъци и съсредоточаване на средствата в социалното подпомагане
(т.нар. „автоматични стабилизатори“), губят своето влияние.
Появява се ново разделение между държавите, които са попаднали
в капана на намаляващото производство, бързо нарастващата
безработица и изчезващите разполагаеми доходи и държавите, които
за момента са стабилни. Във втория вид държави пазарът на труда се
развива по-добре и системите за социална сигурност са по-стабилни.
1.1. Задълбочаване на разминаванията между страните в еврозоната
Нивото на безработицата в ЕС нарасна средно на 11%. Според доклада
на лице е ново разминаване в еврозоната, което е особено голямо
между севера и юга. През 2000 г. разликата в нивото на безработицата
между тези две области е 3,5 пункта, след което през 2007г. намалява, за
да се увеличи отново през 2011 г. на 7,5 пункта.
Анализът сочи, че в страните-членки, претърпяли основни реформи, за
да направят пазарите си на труда по-динамични, безработните запазват
много по-големи шансове да си намерят нова работа дори през годините
на криза.
1.2. Спад на приходите в домакинствата, рискове от социално изключване
в дългосрочен план
В повечето страни-членки липсата на осезаемо подобрение води до
проблеми в приходите на домакинствата и увеличава риска от социално
изключване в дългосрочен план. За да се предотврати дългосрочното
нарастване на бедността и изключването, политиките трябва да са
насочени към спецификата на отделните държави и към най-рисковите
групи от населението.
1.3. Решаващата роля на изграждането на системите за социална
сигурност и данъчно облагане
Според анализа макар и да няма напълно благоприятен начин за
промени в данъчното облагане от гледна точка на интегрираната заетост
и социалната политика, подходящото структуриране на системите за
социална сигурност благоприятства някои такива промени.
Анализът на минималните работни заплати сочи, че в държавите с повисока минимална работна заплата ниско квалифицираните работници
не са загубили работата си, а обратно, нивото на заетост при тях е повисоко. Минималната работна заплата може също така да повлияе
положително на разликите в заплащането между полове.
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Превод от англ. – „Преглед на развитието на заетостта и социалната сфера в Европа“
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=956&newsId=1774&furtherNews=yes

1.4. Разминаване между уменията на работниците и изискванията на
новите професии
В доклада се говори за все по-голямото разминаване между уменията
на работниците и изискванията на работното място в някои държави,
особено в южната част на ЕС. За да смекчат това разминаване, тези
държави трябва да инвестират повече в образование и обучение, в
активна политика на пазара на труда, да подпомагат създаването на
високо квалифицирани работни места в основополагащи сектори като
зелена икономика и технологии, информационни и комуникационни
технологии и здравеопазване.
На повечето хора им е трудно да определят пропуските си, за да решат
какви стъпки за развитие на компетентностите си да предприемат.
Компетентностите на даден човек малко или много се определят от
квалификация, придобита във формалната национална система за
ПОО, както и от големия набор от знания, умения и компетентности,
придобити в резултат на опита, натрупан на работното място и
посредством неформално обучение. Реалната преценка за всички
тези компетентности в даден момент е възможна само посредством
детайлна оценка.
Обикновено фирмите изискват кандидатите за работа да предоставят
минималния набор документи за завършено образование и покрити
професионални стандарти, но често включват и много допълнителни
изиквания, какъвто например е и случаят в тази обява за работа:
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Ето защо в интернет вече се предлагат много инструменти за определяне
на необходимите допълнителни квалификации:

Когато човек е наясно с изискванията на фирмите, посочени в обявата за
работа, както и със собствените си пропуски, то той може да помисли
за обучение, което съответства на специфичните му интереси и нужди.
На картинката по-долу се вижда, че съществуват модели за обучение с
различни нива и съдържание.
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Пазарът на труда в наши дни е толкова динамичен, че всеки миг се появяват
нови професии и нови изисквания. От друга страна, образователната
система често не може да се развива достатъчно бързо, за да отговори
на тези нови изисквания. Често се случва в обявите за работа да има

изисквания за умения и знания, които не са включени в програмите на
университетите. Това води до фундаментално разминаване между
изискванията и нуждите на работодателите и образователната система,
а на младите хора често им се налага да научават някои неща
самостоятелно или да търсят обучения извън училището и университета.
В този смисъл инструментите за валидиране на самостоятелното учене
по проекта CREATE могат да се използват за самооценка от всички
тези, които не са убедени дали притежават нужните знания, умения и
компетентности в уеб дизайна и компютърната анимация и искат да ги
проверят преди да кандидатстват за работа.

2. Примери за оценка на резултатите от самостоятелното
учене в ИКТ сектора
Корпоративният сектор отдавна е открил начин да оценява резултатите
от самостоятелното учене, за да си набавя най-квалифицираните
и подходящи служители. Все по-често работодателите изпитват
кандидат-служителите си, за да проверят дали знанията, уменията и
компетентностите им пасват на профила и изискванията на фирмата.
Формалната образователна система обаче изостава и не винаги може
да предложи адекватно обучение, което да отговаря на нуждите на пазара.
Разбира се, дипломите и постиженията, придобити във формалната
образователна система не са без значение, но въпреки това в някои
от бързо развиващите се сектори (като например ИКТ) хората често
придобиват много от знанията, уменията и компетентностите си извън
формалната образователна система, факт който фирмите отдавана
са осъзнали. Ето защо ви предлагаме някои приемри от корпоративния
сектор, които илюстрират как фирмите оценяват и признават резултатите
от самостоятелното учене.
2.1. Пример 1 (някои подходи на „Microsoft“)
„Microsoft“ отдавна са въвели своя собствена система за сертифициране.
Предлагат разнообразни сертификати за работа с техните продукти
(http://www.microsoft.com/
learning/en/us/certification-exams.aspx):
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Ниво
Обикновено сертификатите са разделени на няколко нива (associate, expert, master), а на кандидатите се препоръчва да започнат от най-ниското
и основно ниво (associate) като постепено покрият всички сертификати,
достигайки до най-високото ниво (master). Някои сертификати покриват
само едно ниво.
Изпити
Преди да вземете решение дали да се явите на изпит за „Microsoft“
сертификат, е добре да се запознаете със следното:
езиците, на които се провеждат изпитите;
списъка на уменията, които изпитът покрива и относителната тежест
на всеки основен раздел в изпита;
възможности за подготовка;
целевата група на изпита;
Заданията и въпросите в изпитите могат да са най-разнообразни – въпроси
с няколко опции за отговор, от които има една вярна, симулации, казуси,
различни въпроси с интеракции. На сайта се предлагат и примерни
въпроси, за да може кандидатите да добият по-добра представа за
формата на изпита.
Страницата с информация за изпита - Designing Database Solutions for Microsoft SQL
Server 2012:

Подготовка
На кандидатите се предлагат две форми на подготовка за изпитите – могат
да посещават обучителни курсове или да се подготвят самостоятелно
посредством онлайн обучения. На разположение е и наръчник за
подготовка. Възможно е да се явите на изпит без да сте посещавали
специализирано обучение (оценка на резултатите от самостоятелното
учене).
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2.2. Пример 2 (някои подходи на „Cisco“)
„Cisco“ също имат своя система за сертифициране, която се състои
от единадесет т.нар. сертификационни пътеки (certification tracks).
Кандидатът може да напредва в рамките на всяка сертификационна
пътека като се изкачва от едно ниво на следващото.
На този екран от уеб страницата на „Cisco“ са представени предлаганите
сертификати и нивата им:

Ниво
Както виждате сертификатите на “Cisco” също се делят на различни
нива – „entry“, „associate“, „professional“, „expert“ и накрая „architect“.
Не всяка сертификационна пътка минава през всички нива. Например,
за да покриете цялата сертификационна пътека „Storage Networking“, трябва първо да покриете нивото „entry“ (в превод „входно ниво“)
CCENT, след което може да преминете направо към нивото „expert“ (в
превод „експертно ниво“) и да се сдобиете с „CCIE Storage Networking“ сертификат. В сертификационната пътека „Design“ обаче трябва да
започнете с нивото „entry“ на сертификата CCENT, след което за всяко
следващо ниво в пирамидата има отделен сертификат. Имената на
нивата сочат, че всяко следващо ниво е по-високо от предходното.
Изпити
За всеки сертификат, който искате да вземете има отделна страница
с полезна информация: необходими изпити за придобиване на
сертификата, предварителни изисквания за кандидатите (в случай че
има такива) и възможности за подготовка.
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Що се отнася до изпитите, понякога може да се избира между няколко
изпита за един и същ сертификат. Всеки, който се интересува от изпита
може да се запознае със следното:
езиците, на които се провежда изпитът и обща информация за
рамката на изпита;
основни теми, засегнати в изпита;
възможности за обучение и подготовка за изпита;
допълнителни ресурси за изпита;
Подготовка
Подготовката за изпитите може да е под формата на обучетлни курсове,
за които кандидатите могат да се запишат онлайн. Дават се и възможности
за самостоятелна подготовка с помощта онлайн ресурси.
Възможно е кандидатите да се явят на изпит без да са посещавали
предлаганите от „Cisco“ обучителни курсове (в случай, че са придобили
знания, умения и компетентности самостоятелно). Ако според кандида
знанията, уменията и компетентностите му се препокриват с тематиката
на изпита, то допълнително обучение няма да е необходимо.
Партньорството по проекта CREATE също следва някои от тези принципи
при разработката на модела и инструментите за валидиране на
самостоятелното учене.
Единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация
са разделени на нива. Първите единици покриват едно базисно ниво, а
накрая на всяка квалификация има по няколко единици за напреднали.
Въпреки това, това не е формално разделение на ЕКР нива, тъй като
законът за ПОО в България изисква една квалификация да покрива само
едно ЕКР ниво. Възможно е обаче в случай на нужда организациите да
издават отделни сертификати – за базисните единици и за единиците за
напреднали.
Що се отнася до формата на оценяване, инструментите за валидиране
на самостоятелното учене са на разположение на английски, български
и немски език. Съветът към потребителите е преди да решат дали да
ползват инструментите за валидиране да се запознаят с описанията на
единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация.
Също така определените за всяка единица брой ECVET точки са посочени
в инструментите, така че потребителите да могат да преценят кои единици
са с повече тежест от останалите. Упомената е и целевата група на
инструментите.
Проектът CREATE не предлага обучение по уеб дизайн и компютърна
анимация, защото е посветен на темата за оценяването на
самостоятелното учене (знания, умения и компетентности, придобити
по време на работа, в свободното време и т.н.). На сайта на проекта
(www.create-validate.org) са публикувани насоки за кандидати, които
да им помогнат да се подготвят за оценка на самостоятелното учене,
използвайки разработените по проекта инструменти.
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3. Пазарът на труда и образователната система:
възможността за професионална реализация като
предизвикателство
На този етап в Европа повече от 23 милиона души търсят работа. Нивата на
заетост и работните умения значително се различават в различните части
на ЕС. В много от страните-членки регионалните и местни власти споделят
част от отговорността за политиката на пазара на труда и образованието.
Градове и региони често предлагат на търсещите работа консултации,
финансират обучителни и професионални програми и инвестират в
образованието.
С помощта на „Програма за нови умения и работни места“, стартирала
през 2010 г., ЕС и страните-членки ускоряват реформите на пазара
на труда, обединяват сили, за да повишат квалификацията на хората,
опитват се да подобрят условията на труд и насърчават създаването на
нови работни места.
В Програмата7 са набелязани някои конкретни дейности за подпомагане
на:
Ускоряване на реформите за подобряване гъвкавостта и
сигурността на пазара на труда
Повишаване квалификацията на хората, за да са подготвени за
изискванията на работните си места както сега, така и в бъдеще
Подобряване качеството на работните места и гарантиране на
по-добри условия на труд
Подобряване на условията за създаване на работни места
Основната цел е значително да се подобри възможността за
професионална реализация. За да се повиши квалификацията на хората
в правилната посока, различните образователни системи в различните
държави трябва да бъдат регулирани, а пазарът на труда трябва да е
много по-гъвкав.
Предизвикателството се крие в извеждането на преден план на найбързо развиващите се професии, както и на проблемните непопулярни
професии, където броят на свободните работни места е голям. На преден
план трябва да излязе и количествената и качествена информация за
краткосрочната и средносрочна необходимост от умения, предлагането
на умения и разминаванията в уменията.
Според последните проучавания професиите с най-много свободни
работни места в ЕС са тези на специалистите по финанси и продажби.
Сред другите най-често споменавани в тази връзка са биолозите,
фармацефтите, лекарите и медицинските сестри, както и инженерите
и ИКТ специалистите.

7

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=en
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След като, още преди много години, беше изправен пред този
проблем Европейският съюз идентифицира основните недостатъци на
образователните системи в Европа:
Съпоставяемост на квалификации
Прозрачност
Признаване на самостоятелното учене
За постигане на тези цели комисията въведе набор от инструменти. От
най-съществено значение са инструментите EQF (ЕКР) и ECTS/ECVET.

4. Предизвикателствата пред ИКТ сектора в Европа
„ИКТ уменията са от голямо значение за развитието на икономиката [...]
Над 4% от общата заетост е в сферата на ИКТ специалистите, над 20% - в
професиите, използващи ИКТ [...]“
Заетостта в ИКТ8 сектора се равнява на 5,5% от общата заетост в бизнес
сектора в страните в ОИСР, което от своя страна е равно на около 15
милиона души. Растежът в дългосрочен план (1995-2006) е приблизително
равен на този за цялата заетост в бизнес сектора, затова въпреки
че служителите са с 1,4 милиона повече, разпределението остава
непроменено.
Като се има предвид че дялът на добавената стойност нараства, това е
знак, че заетостта в сектора намалява.
Като цяло тези индикатори показват, че дялът на ИКТ специалистите спрямо
цялата работна ръка продължава да расте, но дялът на потребителите,
които интензивно използват ИКТ остава непроменен.
Компетентностите, необходими за гарантиране на желаното бъдеще,
недостигат и не са на достатъчно високо ниво в Европа9. Ето защо е много
важно веднага да се вземат мерки по следните въпроси:
Малките и средни предприятия се нуждаят от високо квалифицирани
служители, които да запълнят свободните работни места. В същото време
намирането на подходящи кандидати, с подходящите неспециализирани
умения и поведенчески качества, е трудно.
Голямо е разминаването между различните подходи на различните
заинтересовани страни: обучителни институции, фирми (особено
малките и средни предприятия), посреднически организации, студенти и
ученици и търсещи работа.
Трябва да се допринася за подобряване на ситуацията в ИКТ
професиите.
Доближаване на секторите за образование, обучение и заетост
посредством засилване на сътрудничеството между обучителните
институции и бъдещите работодатели.
http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/43969700.pdf
http://www.e-jobs-observatory.eu/sites/e-jobs-observatory.eu/files/WP4.%201st%20Roundtable%20meetings%20final%20Report%20V1.0.pd3http://www.filling-the-gaps.eu/Grand%20Coalition%20Framing%20
18012013final.pdf

8
9
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Подготовка за необходимостите, които може да възникнат, поотворено отношение към таланта и подпомагане на инициативи, при
които учащите се учат един от друг.
Създаване на официално призната система за валидиране и
акредитация.
Наблягане на ролята на самостоятелното учене.
Бидейки изправена пред тези предизвикателства Европейската комисия
създаде Голямата коалиция. Заинтересованите страни и международните
фирми усилено подкрепят тази коалация10 .

5. Заключение
В наши дни, в ерата на технологиите, все повече млади хора търсят
професионална реализация в сферата на ИКТ – в уеб дизайна,
компютърната анимация, компютърната графика, програмирането и др.
ИКТ секторът се развива изключително бързо и много често формалната
образователна система изостава и не може да отговори на нуждите на
фирмите за нови умения и нови професии. Ето защо често се случва
хората, които са решили да се занимават с ИКТ и компютърни изкуства,
да научават сами новостите, извън формалната образователна система.
Това е вид самостоятелно учене и големите фирми отдавна са намерили
начин да го оценяват и признават. Ето защо в рамките на проекта бяха
проучени и използвани като пример някои добри практики при оценката
и признаването на резултатите от самостоятелното учене в известни ИКТ
фирми.
Разработените по проекта инструменти също подпомагат признаването
на самостоятелното учене, справянето с недостига на умения в цяла Европа
и с разминаванията между пазара на труда и изискванията на фирмите.
Процедурите за самооценка подпомагат хората и признаването
на резултатите от ученето им – знания, умения и компетентности.
Инструментите са разработени на база както на образователните
системи в партньорските държави, така и на корпоративния сектор.

6. Практическа задача
Този практически казус може да се дава като пример или упражнение
на млади хора, които имат някакви знания, умения и компетентности,
придобити самостоятелно, в областта на уеб дизайна и желаят да се
научат как да ги използват по най-добрия начин и да си осигурят желаната
работа. Упражнението може да се адаптира и към други професии
като за целта се използват други обяви за работа и се промени текстът
към упражнението, за да пасва на новоизбраните обяви.

10

http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/43969700.pdf
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Например, обучителят в центъра за професионално обучение може
да даде казуса на обучаемите и да обсъди с тях възможните сценарии,
кой от сценариите биха предпочели и защо и т.н. Обучителите могат
също така да добавят още преимущества и недостатъци към всеки от
сценариите или да добават нови сценарии, съобразявайки се с профила
на обучаемите.
Ето и примерния казус, който може да се прилага на практика:

Представете си, че си търсите работа като уеб дизайнер във
Великобритания. Търсите подходящи обяви за работа в интернет
пространството и попадате на обявата по-горе.
В третия, очертан в червено, параграф пише, че уеб дизайнерът за
търсената позиция трябва да притежава „знания и опит в използването на
Creative Suite (предимно Photoshop и InDesign), както и опит в използването
на HTML и CSS, включително да познава възможностите и недостатъците
им що се отнася до дизайна“.
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Вие сте завършили висше образование и имате бакалавърска степен по
„графичен дизайн“. До момента не сте могли да си намерите работа,
изцяло свързана с графичния дизайн, тъй като повечето фирми (както
и тази, публикувала дадената обява) търсят служител, който е както
графичен дизайнер, така и уеб дизайнер - има малко познания и в двете
области. За да се адаптирате към новите изисквания на фирмите и да
си намерите работа като графичен/уеб дизайнер, през последната

година самостоятелно сте експериментирали у дома пред компютъра и
сте придобили известно количество знания, умения и компетентности по
HTML и CSS: например, таблици в HTML, смяна на цвета на фона в CSS и
други подобни.
Въпреки това, не сте сигурни дали допълнителните знания, умения и
компетентности, които сте придобили самостоятелно у дома, ще са ви
достатъчни, за да покриете изискванията на тази фирма или на други
такива, които се нуждаят от служител, който да съвместява уменията на
графичния и на уеб дизайнера.
Предлагаме ви три възможни сценария, които може да следвате в този
случай:
Сценарий 1
Можете директно да кандидатствате за работата като изпратите
биографията си. Там ще трябва да посочите, че имате официален
документ за завършена бакалавърска степен по графичен дизайн,
както и да изброите знанията, уменията и компетентностите си по CSS
и HTML, които сте придобили самостоятелно. Повечето фирми обаче
биха ви поискали информация за практически опит (какъвто е и случаят
с дадената примерна обява) или да посочите препоръки или примери
за вече разработени от вас сайтове. В този смисъл би било добре да
покажете уеб страници, които сами сте разработили. Например, винаги
може да направите уеб сайт, в който да опишете и покажете работата
и постиженията си (един вид портфолио) и да го ползвате като пример.
Ако харесат биографията ви, най-вероятно ще ви поканят на интервю, за
да покажете уменията си.
Сценарий 2
Бихте могли първо да преминете самооценка, изплозвайки инструментите
за валидиране на самостоятелното учене в уеб дизайн (www.create-validate.org, частта „Инструменти“). Идеята е първо да проверите знанията,
уменията и компетентностите си по темата, след което, в зависимост от
резултатите, да прецените дали имате нужда от още подготовка или сте
готови да започнете работа. В частта с уеб дизайн инструменти, в теста
към Единица 3: Разработка ще намерите въпроси, свързани със CSS и
HTML. Можете да направите само теста към Единица 3 и да проверите
резултата си (дали сте преминали успешно единицата и с какви точки)
или да проиграете всички инструменти за уеб дизайн, ако искате
да проверите знанията, уменията и компетентностите си, свързани с
графичния дизайн, планирането, мениджмънта, оптимизацията и др.
В случай, че изкарате високи резултати на инструментите (крайната ви
оценка е „задоволително“ или „много добър“), то вероятно вие бихте се
справили с работата на уеб дизайнер в малка фирма. След това може
да преминете към Сценарий 1. В случй обаче, че резултатите ви са слаби
(крайната ви оценка е „незадоволително“) и не сте преминали успешно
някои от единиците, то вероятно ще трябва да помислите за допълнителна
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подготовка преди да кандидатствате за такава позиция.
Сценарий 3
В случай, че някоя голяма утвърдена фирма предлага сертифициране и
изпити по CSS и HTML (както например „Microsoft“ and „Cisco“ имат свои
сертификационни системи), бихте могли да се явите на изпит, който
включва CSS и HTML, за да получите сертификат, доказващ знанията,
уменията и компетентностите ви. След това ще прибавите сертификата
към биографията си и ще можете да преминете към Сценарий 1. Преди
да се явите на един такъв изпит, предлаган от частна фирма, помислете
за следното: нивото на издавания сертификат, темите, включени в изпита,
необходимата подготовка за изпита, видовете въпроси и не на последно
място, имайте предвид, че тези изпити обикновено се заплащат.
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Препоръки и
инструменти
Ключови думи
оценяване, валидиране, самостоятелно учене, инструмент, електронна
игра, тест, електронно портфолио, организации, кандидати

Цели на главата
Целта на настоящата глава е да обясни на потребителите как да
се регистрират и да използват инструментите за валидиране на
самостоятеленото учене. Главата също така предоставя насоки и
препоръки, предназначени за организации и кандидати, които искат да
се възползват от възможностите за валидиране на самостоятелното учене
посредством инструментите.

Съдържание на главата
Главата започва с въведение в инструментите за валидитане на
самостоятелното учене (www.create-validate.org). В нея може също
така да намерите описания на различните онлайн инструменти (игри,
тестове, електронно портфолио), разяснения относно резултатите след
проиграване на инструментите, както и препоръки за организации
и кандидати за това как да си служат с инструментите при оценяване
на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и
компютърна анимация.
Информацията в следващите страници ще ви помогне при използването
на инструментите за валидиране на самостоятелното учене.
Инструментите са общо 20, като типовете инструменти са онлайн
интерактивни игри, интерактивни тестове, насоки и примери за
използване на електронно портфолио за оценка. Инструментите са
разработени с цел оценка на знанията, уменията и компетентностите,
придобити самостоятелно (по време на работа, у дома и т.н.) в областите
компютърна анимация и уеб дизайн.
Разработените инструменти представляват един примерен модел, който
организациите могат да допълват и адаптират спрямо своите конкретни
нужди. Към набора от инструменти могат да се добавят още, които да
покриват други знания, умения и компетентности.
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Тази глава би могла да е полезна и информативна за организации

(институции, които желаят да предоставят оценка на резултатите от
самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация).
От друга страна текстът предлага и насоки за самите кандидати
(хора, които имат знания, умения и компетентности в уеб дизайна или
компютърната анимация, натрупани самостоятелно, и искат да ги
валидират).

1. Общ преглед на системата инструменти за валидиране
на самостоятелното учене
Инструментите за валидиране на самостоятелното учене са разработени
за оценяване на резултатите от самостоятелното учене в две „творчески“
професии – уеб дизайн и компютърна анимация. Първо бяха разработени
единици резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация, след
което най-подходящите методи за оценка на самостоятелното учене бяха
разпределени към единиците. Като последна стъпка, за всяка единица
бяха определени инструментите за оценка, следвайки методите за
валидиране на резултатите от самостоятелното учене, описани в
„Модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене“. Някои
от тези методи са: онлайн и интерактивни тестове, игрови инструменти,
електронно портфолио, оценка на работен опит. Към всяка единица в
уеб дизайн и компютърна анимация са разпределени един или два
инструмента, които оценяват резултатите от ученето в нея.
Пълният списък на единиците резултати от ученето в уеб дизайн и
компютърна анимация е на разположение на уеб страницата на проекта,
www.create-validate.org, в частите „За организации“ и „За кандидати“.
Препоръчително е преди да пристъпите към използване на инструментите
да прочетете информацията в тези две секции.
Инструментите са общо 20 на брой – онлайн игри, интерактивни тестове
и примери за метода на електронното портфолио. Инструментите
могат да се използват след регистрация в секция „Инструменти“ на уеб
страницата на проекта - www.create-validate.org. Ако сте учител или
обучител и искате да оценявате самостоятелното учене в областите уеб
дизайн и компютърна анимация, трябва да се регистрирате с „учителски“
профил. Ако сте потребител, който има знания, умения и компетентности
в областите уеб дизайн или компютърна анимация – то трябва да се
регистрирате с „ученически“ профил. След регистрация инструментите
могат да се проиграват само веднъж от един и същи потребител, за да
се гарантира справедливото оценяване за всички кандидати.

2. Регистрация и функционалности
2.1. Регистрация
Стъпка 1:
Влезте в сайта на проекта - www.create-validate.org, а след това в меню
ИНСТРУМЕНТИ.
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Стъпка 2:
Натиснете „Регистрация“
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Стъпка 3:
Попълнете всички полета – име, потребителско име (него ще използвате,
за да влизате в системата), е-поща, парола (трябва да е минимум 6
символа, препоръчително е да включва цифри и букви) и група (за повече
информация относно групите прочетете секция 2.3. от настоящата
глава). Натиснете бутона РЕГИСТРИРАНЕ и изчакайте администраторът да
одобри регистрацията ви.

Стъпка 4:
След като регистрацията ви бъде одобрена ще имате достъп до
инструментите в двете подразделения - УЕБ ДИЗАЙН и КОМПЮТЪРНА
АНИМАЦИЯ.

2.2. Потребители
Има два вида потребители на инструментите за валидиране на
самостоятелното учене – т.нар. „учители“ и „ученици“. Опциите в
„учителския“ профил са различни от тези в „ученическия“, защото двете
групи потребители използват инструментите за различни цели. Учителите
предоставят оценка, а учениците кандидатстват за оценка.
2.2.1. Учителски профил
В системата с инструменти „учители“ са тези, които организират оценяване
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на резултатите на самостоятелното учене. Това оценяване може да се
провежда от професионалните училища, центровете за професионално
обучение или други организации, които предлагат обучение и курсове
по компютърна анимация и уеб дизайн. За да се възползвате от опциите
на учителския профил, трябва първо да се регистрирате като попълните
стандартната за всички потребители регистрационна форма. След като
се регистрирате трябва да изпратите кратък мейл до create@scas.acad.bg
като в него напишете, че искате администраторът да ви разпредели като
„учител“ на дадена група от „ученици“. Трябва също така да напишете и
как искате да се казва групата. За повече информация относно групите
моля вижте секция 2.3. от настоящата глава. След това администраторът
ще ви разпредели като „учител“ само на тази група „ученици“, което
означава следното:
натискайки бутона Покажи резултатите на групата, ще имате
достъп до резултатите и ECVET точките на всички „ученици“ във вашата
група;

натискайки Промени тежестта на единиците, може да смените
тежестта на единиците резултати от ученето в уеб дизайн или компютърна
анимация;
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Тази опция осигурява допълнителна гъвкавост при оценяването. Понякога
преподаватели и организации възприемат дадена единица за посъществена за техните цели от друга и затова е хубаво да могат да

определят за нея по-голяма тежест и съответно повече ECVET точки.
Въпреки това тежестта на единиците резултати от ученето не бива да
се променя, ако няма сериозна причина за това, а именно значителна
промяна в съдържанието на единиците резултати от ученето в уеб дизайн
и компютърна анимация.
Така изглежда страницата, където се променя тежестта на единиците:

Първо трябва да се определи максимума ECVET точки (например, 120 за
две години обучение), след което се въвежда тежестта на всяка единица
в проценти. Промяната може да запазите като натиснете бутона Запази
данните.
Подробни насоки за определянето на максимума ECVET точки и
разпределението им в единиците резултати от ученето може да намерите
в Глава 3 на ръководството.
2.2.2. Ученически профил
В системата с инструменти „ученици“ се наричат всички тези, които искат
да оценят самостоятелно придобитите си знания, умения и компетентности
в уеб дизайн или компютърна анимация. Самостоятелното учене са
знания, умения и компетентности, придобити посредством работен опит,
учене у дома, дейности през свободното време и други подобни.
Важно е да се отбележи, че инструментите могат да се използват и
за самооценка. Ако смятате, че имате определени знания, умения и
компетентности по уеб дизайн или компютърна анимация, но в същото
време не сте сигурни дали имате нужда от допълнителна подготовка,
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може да проиграете инструментите, да проверите резултатите си и в
случай, че са незадоволителни, да решите да учите допълнително.
За да се сдобиете с ученически профил, трябва да преминете
стандартната регистрация, попълвайки регистрационната форма
(следвайте насоките в секция 2.1. по-горе). За целта трябва също
да си изберете група, в която ще се оценявате. Групите се създават
предварително от „учителите“ в организацията, в която ще се явявате за
оценка на резултатите от самостоятелното ви учене. В случай, че искате
да използвате инструментите за самооценка, може да изберете група
„General“. За повече информация относно групите, моля прочетете
секция 2.3.
„Учениците“ могат да проиграват инструментите само веднъж след
регистрация, след което могат да проверят резултатите и ECVET точките
си като натиснат бутон „Виж резултата“.
2.3. Групи
Идеята на групите в системата с инструменти е да се ограничи достъпът
на „учителите“ до резултатите на всички регистрирали се кандидати за
оценка. С други думи, учителите ще имат достъп до резултатите само
на своите групи с ученици, а резултатите на останалите потребители ще
останат конфиденциални.
Когато учителят се регистрира в системата с инструменти, трябва да
информира администратора а/ че иска да му бъдат дадени учителски
права и б/ за името на групата ученици, за която иска да организира
оценка на самостоятелното учене. След това администраторът създава
групата. Само след като всички тези стъпки бъдат изпълнени учениците,
които искат да се явят за оценка в тази група, могат да се регистрират и
да се присъединят към нея.
Например, ако организация X иска да проведе оценка на резултатите от
самостоятелното учене по компютърна анимация за група от трима души,
представител на организацията трябва да се регистрира като „учител“
и да изиска от администратора да създаде група на име „CA_X_1“,
например. Когато тези трима кандидати се регистрират в системата,
ще трябва да изберат тази група „CA_X_1“ в регистрационната форма.
След известно време същата организация може да реши да проведе
втора сесия за оценка с друга група кандидати. Тогава трябва отново да
уведоми администратора да създаде друга група – например „CA_X_2“
и т.н.
В списъка с групи за избор при регистрация има група „General“ за
всички потребители, които искат сами да проиграят инструментите за
самооценка, а не като част от определена сесия за оценка в определена
организация.
2.4. Резултати
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Бутонът „Виж резултата“ се намира под картинката на всеки инструмент.

Може да го използвате по всяко време, за да проверявате резултатите
и ECVET точките си както за всяка единица поотделно, така и общо за
всички единици.

След като натиснете бутона „Виж резултата“ ще се визуализира таблица
с резултатите и ECVET точките ви за всяка единица, както и общо. За
всяка единица можете да видите своите ECVET точки, точките ви от
самия инструмент (в скоби под ECVET точките), както и дали единицата
е премината или не. Ако сте отговорили правилно на повече от 50% от
въпросите, то вие преминавате единицата, ако резултатът ви е 50% или
по-нисък, то единицата не е премината.
Обърнете внимание и на общия брой ECVET точки и цялостоното
си представяне. В последната колона се намира общият ви брой
ECVET точки, както и качествена оценка за цялостното ви представяне:
незадоволителен резултат (общият брой точки е по-малък или равен на
50%), задоволителен резултат (общият брой точки е между 51% и 80%) или
много добър резултат (общият брой точки е по-голям от 81%).
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Точките от самите инструменти (да не се бъркат с ECVET точките) се
визуализират на екрана след като завършите съответния инструмент
(игра или тест). Тези точки се прехвърлят в базата данни автоматично или
след натискане на бутон „Изпрати резултата“ накрая на играта.

3. Инструменти за валидиране на самостоятелното учене
Наборът от инструменти включва онлайн интерактивни игри, онлайн
интерактивни тестове и примери за използването на електронно
портфолио. Всеки един от инструментите е разпределен към някоя от
единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация,
а целта е да оценява знанията, уменията и компетентностите, описани в
нея. Всички инструменти са на разположение онлайн на уеб страницата
на проекта, www.create-validate.org, на английски, български и немски
език. Разработени са така, че да могат да бъдат допълвани, адаптирани
и превеждани на други езици. Всяка организация, която има желание
да разработи подобни инструменти за други области, различни от уеб
дизайна и компютърната анимация, може да го направи, ползвайки за
пример тези инструменти.
3.1. Игри
Игрите разработени по проекта CREATE са общо три: една електронна
игра към една от единиците в уеб дизайн и две електронни игри за две от
единиците в компютърна анимация.
3.1.1. Игри в уеб дизайн
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Specify IT

Единица 1: Планиране
Описание:
Играта се състои от две сцени, всяка от които представлява диалог
между играча (в ролята на уеб дизайнер) и даден клиент. Клиентът излага
желанията си и задава въпроси, а играчът (в ролята на уеб дизайнера)
трябва да прецени как да отговори на тези желания и въпроси. След
приключване на двете срещи с двамата клиенти, играчът преминава
през втората част на играта – тест с 8 въпроса, свързани с планирането
и управлението на процеса по изпълнението на един уеб дизайн проект.
Образователни цели:
Оценяване на основните познания, свързани с процеса на планиране
на един уеб дизайн проект: например, основи на управлението на
проекти и комуникацията, някои аспекти на маркетинга и рекламата с
цел идентифициране нуждите на клиентите, влиянието на цветовете и
шрифтовете върху достъпността.
ECVET точки: 25
3.1.2. Игри в компютърна анимация
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Новите дрехи на царя
Единица 2: Идея и сценарий
Описание:
Играта се състои от две мини игри. В първата мини игра играчът
трябва да прочете приказката „Новите дрехи на царя“, а след това да
подреди картинките от сториборда в правилната последователност,
следвайки случилото се в приказката. Може да се избира между 9
сцени от приказката, 6 от които са верни и 3 - грешни. Втората мини
игра представлява интерактивен тест. Целта е да се оценят знанията
на потребителя по драматургия и кинематография. Тестът проверява
основните знания, свързани с писането на сценарий, като например
ролите и наименованията на различните герои в една история.
Образователни цели:
Оценяване на знанията, уменията и компетентностите по изготвяне на
сториборд и по драматургия – идея и сценарий.
ECVET точки: 13

Пиратът и дизайнът на персонажи
Единица 4: Дизайн на персонажи
Описание:
Играчът се намира в ролята на пират, чиято задача е да сглоби човешки
скелет. Играчът преминава три нива и трябва да намери 5 кости от
човешкото тяло и да отговори на 10 въпроса, свързани с дизайна на
персонажи. Трябва обаче и да внимава по време на приключението,
защото има много „неприятели“, които ще застават на пътя му към целта.
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Образователни цели:
Оценяване на уменията и знанията в областта на дизайна на персонажи
– анатомия, пропорции и разпознаване на известни анимирани
персонажи въз основа на характеристиките им.
ECVET точки: 16

3.2. Тестове
Разработените онлайн тестове са общо петнадесет – шест за уеб
дизайн и девет за компютърна анимация. Целта на всеки тест е да оцени
знанията на потребителя в съответната единица. Въпросите в тестовете са
от типа с няколко опции за отговор, от които в повечето случаи трябва да
се избере един верен. Има и няколко въпроса, при които има повече от
един верен отговор. В тестовете е застъпен принципът на вариативността
– всеки път, когато тестът бъде зареден наново, въпросите и отговорите се
разместват. В тестовете са включени и различни интерактивни елементи
като картинки, видео материали, диаграми, анимации и др. Целта им е
да служат за илюстриране на някои от въпросите.
Тук може да видите два екрана от един от тестовете в област компютърна
анимация, Единица 5: Ригване, на първия от които е показан един чисто
текстови въпрос, а на втория – въпрос с видео.
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3.3. Електронно портфолио
Електронното портфолио представлява набор от артефакти в дадена
онлайн система. Потребителят сам избира какви артефакти да включи в
електронното си портфолио и как да ги аранжира, за да представи себе
си, опита и работата си по най-добрия начин. Като метод и инструмент
електронното портфолио може да се прилага за най-разнообразни
цели, една от които е оценката. Повече информация за електронното
портфолио като метод за оценка може да намерите в Глава 2.
В системата с инструменти за оценка на резултатите от самостоятелното
учене са разработени две електронни портфолиа – едно в компютърна
анимация (Единица 9: Дизайн на персонажи – за напреднали) и второ в уеб
дизайн (Единица 2: Дизайн). Първото електронно портфолио, в Единица
9: Дизайн на персонажи – за напреднали, е разработено в системата
„Mahara“. Второто е разработено в системата „Behance“. Целта е да
се представят различни примери за електронни портфолиа в различни
онлайн системи и мрежи. Има и много други онлайн системи и социални
мрежи, които предлагат някои опции за разработване на електронно
портфолио, като например LinkedIn, Facebook, Ning и др. Всяка от тези
системи набляга на различни аспекти от развитието на човека. Например,
LinkedIn е ориентирана към бизнес средите, а Behance е подходяща за
творческите професии, като например компютърна анимация и уеб
дизайн (причината да изберем тази система като пример в проекта). От
друга страна Facebook е по-подходящ за развлечение и реклама.
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Няма как електронното портфолио да бъде оценявано автоматично.
Оценката трябва да се извърши от опитен по темата специалист, който
да го прегледа и след това да го оцени. И въпреки това оценката на
електронното портфолио не бива да е субективна, а да се основава на
определени критерии. Ето защо за целите на проекта бе разработен
онлайн въпросник (тест) за всяко примерно портфолио. Въпросите в този
тест следват съдържанието на съответната единица, която се оценява с
помощтта на електронното портфолио. Тези онлайн въпросници могат
да се използват при оценката на което и да е портфолио, разработено,

за да показва уменията и компетентностите, придобити самостоятелно в
компютърна анимация, Единица 9: Дизайн на персонажи за напреднали
и в уеб дизайн, Единица 2: Дизайн.
Оценяването протича както следва: оценителят трябва първо да разгледа
портфолиото, след което да попълни онлайн въпросника. За всеки
отговор се дават определен брой точки. След попълване на въпросника
оценителят трябва да въведе потребителското име на собственика на
портфолиото (потребителското име от регистрацията в системата
инструменти по проекта CREATE). По този начин получените от оценката
на портфолиото точки ще бъдат автоматично изчислени и прехвърлени
в профила на съответния потребител. В зависимост от общия брой
точки, натрупани от въпросника, авторът на портфолиото ще получи и
съответните на тях ECVET точки.
Екран от примерното електронно портфолио, разработено с „Mahara“ в
компютърна анимация, Единица 9: Дизайн на персонажи – за напреднали.

4. Указания за организации и кандидати
4.1. Указания за организации
Инструментите за оценка на резултатите от самостоятелното учене
могат да са полезни за професионалните училища, центровете за
професионално обучение и всяка друга организация, която оценява и
валидира резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн
и компютърна анимация. Инструментите могат да се локализират
лесно – да се допълват и адаптират, в това число могат да се добавят и
преводи на други езици. Не на последно място, инструментите могат да
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послужат като модел за организациите в случай, че решат да разработят
допълнителни инструменти за оценка на резултатите от самостоятелното
учене за уеб дизайн и компютърна анимация или за други професии.
В тази част на ръководството организациите могат да намерят поетапни
насоки за това как да подхождат към кандидатите за оценка и как да
организират процеса по оценяване на резултатите от самостоятелното
учене в компютърна анимация и уеб дизайн с помощта на разработените
инструменти.
4.1.1. Запознайте се с инструментите за валидиране на самостоятелното
учене и с документацията по проекта
Всеки, който ще използва инструментите за валидиране на
самостоятелното учене в организацията, трябва първо да се запознае сам
с тях и с това как работи системата – трябва да прочете ръководството, да
се регистрира както с учителския, така и с ученическия профил и накрая
да проиграе инструментите и да провери резултатите си.
Препоръчително е също да прочетете и другите документи по проекта
(на адрес www.create-validate.org) – Единиците резултати от ученето
в уеб дизайн и компютърна анимация, Модела за валидиране на
самостоятелното учене в сферите на уеб дизайн и компютърна анимация,
Насоки за определяне на ECVET точките. Информацията в тези документи
ще ви помогне да научите повече за валидирането на самостоятелното
учене, различните методи за оценка на резултатите от самостоятелното
учене, за това как се определят ECVET точките в единиците резултати от
ученето и т.н. Не на последно място, може да посетите секцията „За
организации“ в уеб сайта на проекта, където ще намерите допълнителни
кратки указания за използването на инструментите.
4.1.2. Адаптирайте инструментите към вашите нужди
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Системата с инструменти е разработена така, че да позволява на
организациите определени промени и по този начин да гарантира
гъвкавост в процеса на оценяване. Промените, които може да направите
преди да започнете да оценявате са:
промяна на тежестта на единиците – една вероятна промяна
в съдържанието на единиците резултати от ученето може да наложи и
промяна в тежестта им спрямо квалификацията. Тежестта на единиците
не бива да се променя, освен ако нямате сериозна причина за това, а
именно значителна промяна в съдържанието на единиците резултати от
ученето в уеб дизайн и компютърна анимация. За да промените тежестта
на единиците резултати от ученето в системата, трябва да натиснете бутона
Промени тежестта на единиците. След това трябва първо да определите
общия брой ECVET точки. За определяне на максималния брой ECVET
точки може да използвате правилото, предложено в ECVET Препоръката,
според което за резултати от ученето, покривани за 1 година обучение във
формалната образователна система се присъждат 60 ECVET точки. След
като вече сте определили общия брой ECVET точки трябва да въведете
тежестта на всяка единица в проценти (%) и да натиснете бутона Запази
данните. Тежестта на единиците в проценти може да се определи на три

основни етапа: Етап 1: Определяне относителната тежест на резултатите
от ученето от гледна точка на значимостта им на пазара на труда; Етап
2: Преценка на относителната тежест на единиците от гледна точка
на тяхната сложност и необходимото време за усвояването им и Етап
3: Синхронизиране на резултатите от Етап 1 и Етап 2. Повече относно
методологията при определяне тежестта на единиците може да
научите от Глава 3 на Ръководството.
създаване на „Групи“ – сесиите за оценка на кандидатите могат да
се организират на групи. Когато организирате оценка на резултатите от
самостоятелното учене, може да създадете отделна „група“ за всяка сесия
за оценка. Например, ако сте организация X и искате да организирате
първата си сесия за оценка в област компютърна анимация с група от
5 кандидата, трябва да създадете група на име например CA_X_1. След
това тези 5 кандидата трябва да изберат тази група при регистрацията в
системата. По този начин ще можете да виждате резултатите им след
като проиграят инструментите.
4.1.3. Различните приложения на инструментите
Помислете за различните приложения на инструментите що се отнася до
кандидатите за оценка на самостоятелното учене във вашата държава и
в контекста на образователната система:
предварителна оценка – кандидатите могат да направят тестовете
и да проиграят игрите, да получат сертификат със съответните ECVET точки
и да го използват като допълнителен документ, когато кандидатстват за
диплома за завършено професионално образование по специалност
уеб дизайн или компютърна анимация пред комисия, например.
самооценка – много често кандидатите знаят, че притежават
определени знания, умения и компетентности в дадена област, но не
са сигурни дали трябва да се подготвят допълнително или са вече готови
да се явят на изпит за официален сертификат. В подобни случаи, за да
решат как да постъпят, кандидатите могат да проиграят инструментите
и на базата на резултатите си да преценят дали трябва да учат още или
са вече готови да се явят на изпити за признаване на самостоятелното си
учене.
Организациите следва да са запознати с тези различни възможности и
приложения на инструментите и да информират за тях и кандидатите за
оценка.
4.1.4. По време на тестването
Предлагаме ви и някои насоки за организирането на самите сесии за
оценка:
за да използвате инструментите, ви е необходим достъп до интернт;
поканете всяка група кандидати за тестване да проиграе
инструментите под ваше наблюдение в офисите на организацията,
например; насрочете дата и час за оценяването на всяка група;
преди да започнат да проиграват инструментите, дайте на
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кандидатите инструкции подобно на инструкциите, давани преди
стандартен писмен изпит;
може предварително да зададете лимит от време за приключване
на всеки инструмент;
важно е да не забравите да предупредите кандидатите, че
могат да отварят всеки инструмент само веднъж с една регистрация и
следователно не бива без причина да зареждат страницата наново. Ако
презаредят страницата преди да са завършили инструмента и се опитат
да влязат отново, няма да могат да проиграят инструмента втори път. В
случай, че се налага повторно отваряне на страницата поради технически
причини, трябва да информират екипа, който да прецени ситуацията и
евентуално да се направи нова регистрация.
4.2. Указания за кандидати
Както стана дума на няколко пъти по-горе, тези, които имат някакви знания,
умения и компетентности по уеб дизайн и компютърна анимация, но не
са убедени на какво ниво са и дали трябва да се подготвят допълнително,
могат да използват инструментите за самооценка. „В контекста на
образованието, самооценяването представлява оценката на учащите
за техния собствен труд.“ („E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices“). Без значение дали кандидатите за оценка използват
инструментите самостоятелно или в някоя обучителна институция, за да
валидират резултатите от самостоятелното си учене, препоръчително е
да се запознаят с насоките в тази глава.
4.2.1. Прочетете единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна
анимация
Преди да пристъпите към тестване с инструментите е добре да прочетете
единиците резултати от ученето за професията, за която искате да
оцените знанията, уменията и компетентностите си. По този начин ще се
ориентирате за включените теми и за нивото на трудност на инструментите.
Така ще можете по-лесно да прецените дали наистина сте подготвени за
оценка на самостоятелното ви учене или се нуждаете от още време за
подготовка и обучение.
Единиците резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация са
на разположение на английски и български език в секция „Ресурси“ на
www.create-validate.org.
4.2.2. Регистрация
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За да използвате инструментите, трябва първо да се регистрирате с
ученически профил в системата. Регистрацията е описана подробно в
част 2.1. на настоящата глава. За да завършите процеса по регистрация,
трябва да изберете „група“. В случай, че ще ползвате инструментите
самостоятелно, за самооценка, изберете група „General“. По този
начин само вие ще можете да виждате резултатите си. В случай, че

ще проигравате инструментите в някоя организация, за да валидирате
самостоятелното си учене, то трябва да изберете групата, създадена от
тази организация, за което трябва те да ви информират предварително.
В този случай резултатите ви ще бъдат достъпни не само за вас, но и за
създателя на групата.
4.2.3. По време на заниманията с инструментите
може да проигравате всеки инструмент само по веднуж след
като се регистрирате; не отваряйте повторно страницата с инструмента
без причина. Ако презаредите страницата преди да сте завършили
инструмента и се опитате да влезете отново, няма да можете да
проиграете инструмента втори път. В случай, че поради технически
причини ви се наложи да затворите страницата и да я отворите наново,
свържете се с администратора или направо се регистрирайте наново.
препоръчително е да започнете от първата единица като
преминавате следващите последователно до последната; единиците
следват логиката на процеса по уеб дизайн и на разработката на една
компютърна анимация;
прочетете секцията „За кандидати“ на уеб страницата на проекта
(www.create-validate.org) – там също може да намерите полезни насоки
за използването на инструментите;
преди да стартирате всеки от инструментите,
прочетете описанието и образователните му цели;
запознайте се внимателно с въведенията и инструкциите на игрите;
във всяка игра има и бутон Помощ/Упътване – използвайте го в случай, че
имате съмнения за нещо;
проверявайте резултатите си по всяко време с бутона Виж
резултата;
4.2.4. След приключване на заниманията с инструментите
Внимателно проверете резултатите си и ги анализирайте. Например,
ако цялостното ви представяне е „незадоволително“, ясно е че ще трябва
да се подготвяте допълнително преди да валидирате резултатите от
самостоятелното си учене. Анализирайте също така представянето си за
всяка отделна единица, за да прецените кои са слабите ви страни и да
поработите към подобрението им.

5. Заключение
Тази глава може да е полезна както за организации, които искат да
оценяват резултатите от самостоятелното учене, така и за всички онези,
които искат да оценят самостоятелно придобитите знания, умения
и компетентности по уеб дизайн и компютърна анимация. Главата
предлага практически насоки за използване на системата инструменти
за валидиране на самостоятелното учене – поетапни указания за
регистрация, информация за различните потребители и други полезни
възможности на системата. Създаването и управлението на личния
профил в системата е обяснено по достъпен начин, придружено от
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снимки на екрани от системата, които да послужат като примери.
Инструментите в системата (игри, тестове и електронно портфолио) са
представени и разяснени. В препоръките за организации и кандидати е
обяснено как по най-ефективен начин, с помощта на инструментите,
да се проведе оценката на резултатите от самостоятелното учене по
уеб дизайн и компютърна анимация. Специално внимание е отделено
на мястото на инструментите в образователната система що се отнася
до валидиране на резултатите от самостоятелното учене – може да се
използват за предварително тестване и за самооценка. Що се отнася до
самооценката – дадени са препоръки за това как кандидатите сами да
използват инструментите за тази цел.

6. Практическа задача
Системата с инструменти за валидиране на самостоятелното учене
представлява модел за използването на онлайн инструменти за оценка
на резултатите от ученето в две артистични професии – уеб дизайна и
компютърната анимация. Ето защо като практическа задача към тази
глава предлагаме етапи, насоки и примери, които да са в помощ
при подготовката и организирането на оценка на резултатите от
самостоятелното учене с инструментите.
Задание:
Вие сте обучител в център за професионално обучение, който предлага
курсове и сертификати по компютърна анимация. В последно време
вашия център посещават много млади хора, които твърдят, че имат
знания, умения и компетентности по компютърна анимация, но са ги
придобили у дома като свое хоби. Въпреки това сега те искат да държат
изпити по тематиката и да получат сертификат, който удостоверява какво
знаят и умеят в областта на компютърната анимация. Научили сте за
системата инструменти за валидиране на самостоятелното учене (www.
create-validate.org) и сте прочели информацията на уеб страницата
и в ръководството. Сега трябва да започнете да организирате процеса
по оценяването, използвайки инструментите. Потърсилите ви кандидати
за оценка и валидиране на резултатите от самостоятелното учене към
момента са 10. Ако следвате подготвителните стъпки по-долу, ще ви
трябват около 2 дни, за да организирате оценяването.
1. Регистрирайте се и влезте в системата инструменти.
Съвет: Информирайте администратора, че искате да се регистрирате
в системата с учителски профил. Така ще можете да създавате групи
(отново като се свържете с администратор), да променяте тежестта на
единиците и да виждате резултатите на групите си.
2. Разговаряйте предварително с всеки от кандидатите, така че да
придобиете най-обща представа за нивото им. Така по-лесно ще можете
заедно с тях да прецените дали да преминат оценка само на основните
единици или също и на единиците за напреднали.
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Съвет: Може предварително да им дадете кратък тест, за да определите
нивото им.
3. Създайте групи в системата, които кандидатите да изберат като се
регистрират.
Съвет: Тъй като общо кандидатите са 10, ще е добре да ги разделите в поне
2 групи с по 5 кандидата всяка. Определете дата и час за проиграване на
инструментите за всяка от групите.
4. Запознайте се със законодателството във вашата страна относно
валидирането на резултатите от самостоятелното учене. Запознайте
също и кандидатите, за да са наясно с възможностите – къде и как точно
би могъл да им послужи сертификатът, който ще им издадете след
оценката.
Съвет: Например, ето каква е законодателната основа в България към
този момент: Закон за професионалното образование и обучение, чл.
40: Сертифициране за професионална квалификация на хора, учили
извън системата за ПОО е възможно при следните условия: а/ ако имат
не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено
практическо обучение с продължителност, определена от обучаваща
институция; б/ завършено образование или завършен клас, необходими за
придобиване на съответната степен на професионална квалификация.
5. Сами проиграйте инструментите преди сесиите за оценка. Трябва да
сте подготвени да попмагате на кандидатите и да отговаряте на всички
въпроси, които биха могли да възникнат.
Съвет: Не прескачайте части от инструментите, само защото всичко ви
се струва ясно. Прочетете инструкциите и менютата Помощ/Упътване.
Подгответе се предварително да разясните всеки от инструментите.
Може да си водите кратки бележки за всеки инструмент.
6. Задайте определен лимит от време за приключване на всеки
инструмент.
Съвет: Лимитът би могъл да се определя на базата на: а/ обем на
инструмента, например, брой въпроси, дължина на текстовете, брой
нива в игрите (всичко това ще можете да прецените след като сами
проиграете инструментите); б/ ниво на трудност на инструмента,
например, единицата, към която принадлежи инструмента (много
резултати от ученето в единицата, много специфични и технически знания,
умения и компетентности).
7. Технически изисквания за сесиите за оценка (уверете се, че сте в
състояние да ги покриете): а/ помещение (зала); б/ отделен компютър
и работно място за всеки кандидат; в/ връзка към интернет; г/ интернет
браузър; д/ инсталиран Flash player (версия 10.1).
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Препоръки и инструменти

След като изпълните стъпките по-горе може вече да пристъпите към
самите сесии за оценка и да оценявате резултатите от самостоятелното
учене, използвайки системата онлайн инструменти.
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Речник
Валидиране на резултатите от ученето
Процесът по официалното признаване, че вече оценените резултати от
ученето съответстват на резултатите, които учащите трябва да покрият за
дадена единица или квалификация.
Единица резултати от ученето
Единицата е компонент на квалификацията, състоящ се от съгласуван
набор от знания, умения и компетентности, които могат да бъдат оценени
и валидирани. В рамките на проекта CREATE единиците са групирани в
работни области.
Електронно портфолио
Метод и инструмент за развитие на компетентностите. В него процесът
на развитие на компетентностите бива документиран и така самото
електронно портфолио разкрива индивидуалността и разсъжденията в
процеса на ученето и развитието. Електронното портфолио обикновено
е онлайн-базирано портфолио, което си служи с всички предимства
на мултимедията и интернет. Електронното портфолио, познато също
като е-портфолио и дигитално портфолио е сбор от доказателства
в електронен вид, които са организирани и менажирани от даден
потребител в интернет пространството.
Кандидат (за оценка)
За целите на проекта CREATE „кандидати“ са всички, които искат да оценят
резултатите от самостоятелното си учене, използвайки инструментите и
методологията по проекта.
Меморандум за разбирателство (МР)
Споразумение между две или повече обучаващи институции за
осъществяване на трансфер на кредити за обучаваните. МР установява
рамката на партньорството по ECVET като потвърждава взаимното
приемане на статута и процедурите в съответните обучителни институции.
Той също така въвежда процедурите по сътрудничество между
партньорите.
Ниво по ЕКР
В ЕКР са описани нивата на квалификациите по отношение резултатите
от ученето. Осемте нива покриват целия диапазон на квалификации – от
тези, придобити след завършване на задължителното обучение до тези
след най-високите нива на академично и професионално образование
и обучение.
Организации (обучителни)
За целите на проекта CREATE „организации“ са всички обучителни
институции (например, центрове за професионално обучение,
професионални училища), които се занимават с оценка и валидиране
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Речник

на резултатите от самостоятелното учене.
Оценяване на резултати от ученето
Методи и процеси за определяне до колко учащите са усвоили дадени
знания, умения и компетентности.
Признаване на резултати от ученето
Процес по официално удостоверяване на постигнати резултати от
ученето посредством присъждането на единици резултати от ученето
или квалификации.
Работна област (модул)
Работната област обединява две или повече единици. Работната област
поставя под общ знаменател единици, които са тематично свързани.
Резултати от ученето
Резултатите от ученето са твърдения, описващи какво учащият знае,
разбира и може да прави като завърши даден учебен процес. В
европейското определение резултатите от ученето се описват с помощта
на понятията знания, умения и компетентности.
Самостоятелно учене
Учене, резултат от дейности в ежедневието, свързани с работата,
семейството, свободното време. Не е структурирано, няма цели
на ученето, нито време и/или определени помощни средства.
Самостоятелното учене може да е съзнателно, но в повечето случаи не
е, както не е и планирано, а „случайно“.
ECTS
Европейската система за трансфер на кредити е инструмент, който
дава възможност на студентите да натрупват кредити за резултатите от
ученето, придобити в системата за висше образование. Целта й е да
подпомага планирането, предоставянето, оценяването, признаването и
валидирането на квалификации и единици резултати от ученето, както и
мобилността на студентите.
ECVET
Европейска система за кредити в професионалното образование
и обучение е инструмент от цялостната стратегическа европейска
рамка за трансфер, признаване и, където е възможно, натрупване на
единици резултати от ученето от даден човек с цел придобиването на
квалификация.
ECVET точки
Числен израз на цялостната тежест на резултатите от ученето в
квалификацията и на относителната тежест на единиците спрямо
квалификацията.
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Приложение
В приложението към ръководството ви предлагаме списък с всички
инструменти за оценка на резултатите от самостоятелното учене в уеб
дизайн и компютърна анимация, разработени по проекта CREATE –
тестове, онлайн игри и електронно портфолио.
В списъка се съдържа основна информация и описание на всеки
инструмент, което прави възможно използването му за справки и ориентир
преди да започнете на практика да използвате инструментите. Всички
инструменти са на разположение безплатно за свободно ползване на
www.create-validate.org.

Уеб дизайн
Specify IT

Единица 1 Планиране
Описание:
Играта се състои от две части, в които ще бъдете
поставени в симулирани ситуации на срещи с
клиенти. Вашата задача ще е да изберете найдобрата опция спрямо техните нужди. След
срещите с тях, ще трябва да отговорите на 8
въпроса, свързани с процеса на планиране и
управление на такъв проект.
Образователни цели:
Целта на играта е да оцени познанията относно
процеса на планиране на един уеб сайт.
ECVET точки: 25

Дизайн

Единица 2 Дизайн
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, свързани
с основите на дизайна. За да завършите теста
с максимален резултат, ще трябва да имате
добри познания за цветове, шрифтове и
графични формати.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени знанията и уменията
ви в областта на дизайна на уебсайтове.
ECVET точки: 56
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Приложение

Уеб разработване

Единица 3 Разработване
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, които са
в основата на разработването на уебсайтове.
За да получите максимален резултат, ще са
ви нужни познания по HTML, CSS, както и какво
представлява система за управление на
съдържанието (CMS).
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени познанията ви в
областта на уеб разработването.
ECVET точки: 36

Мениджмънт

Единица 4 Мениджмънт
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, свързани
с управлението и поддръжката на уебсайтове.
За да го завършите с максимален резултат,
ще са ви нужни добри познания в областта на
използването на социалните мрежи, сървърите
и статистиката.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени основните ви
познания и умения в областта на управлението
на уебсайтовете.
ECVET точки: 18

Оптимизация

Единица 5 Оптимизация
Описание:
Тестът е набор от въпроси, свързани с основите
на уеб оптимизацията. За да го завършите с
максимален резултат, ще са ви нужни познания
в областта на семантичния уеб, оптимизацията
за търсачки и Resource Description Framework-а.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени познанията и уменията
ви в областта на уеб оптимизацията.
ECVET точки: 13
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Интерактивност и
анимация

Единица 6 Интерактивност и анимация
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, свързани
с основите на интерактивността и анимацията
в сферата уеб дизайн. За да завършите теста
с максимален резултат, ще трябва да имате
добри познания за обектно ориентирано
програмиране, уеб анимация и интерактивен
дизайн.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени знанията и уменията ви в
областта на интерактивноста и уеб анимацията.
ECVET точки: 20

Въвеждане в системите Единица 7 Въвеждане в системите за база
данни
за база данни
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, свързани
с основите на базите данни. За да завършите
теста с максимален резултат, ще са ви нужни
познания относно бази данни, заявки и PHP.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени познанията и
уменията ви в областта на базите данни.
ECVET точки: 12
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Приложение

Компютърна анимация
Принципи на
традиционната
анимация

Единица 1 Принципи на традиционната
анимация
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, свързани
с 12-те принципа на анимацията. За да получите
максимален резултат трябва да имате познания
по тази тема.
Образователни цели:
Целта на теста е да прецени уменията и
познанията в областта на традиционната
анимация и 12-те основни принципа в нея.
ECVET точки: 11

Новите дрехи на царя

Единица 2 Идея и сценарий
Описание:
Играта е разделена на две части. В първата миниигра ще трябва да прочетете приказката “Новите
дрехи на царя”. След това ще видите 9 сцени,
6 истински и 3 фалшиви, които илюстрират
историята. Целта ви е да ги поставите в правилния
ред (на действие). Втората част представлява
тест, чиято цел е да оцени познанията ви в областта
на драматургията и кинематографията.
Образователни цели:
Целта на играта е да прецени познанията и
уменията ви в областта на драматургията - идея
и сценарий.
ECVET точки: 13

96

Моделиране на обекти Единица 3 Моделиране на обекти и създаване
и създаване на среда
на среда
Описание:
Теста се състои от набор въпроси, свързани
с моделирането на обекти и създаването на
среда. За успешно завършване на теста с
максимален резултат са Ви нужни основни
познания върху тази тема.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени Вашите умения и
знания в моделирането на обекти и създаването
на среда.
ECVET точки: 16

Пиратът и дизайнът на
персонажи

Единица 4 Дизайн на персонажи
Описание:
Вие сте в ролята на пират-откривател, чиято
цел е да събере частите на човешки скелет.
За тази цел ще преминете през 3 нива, където
ще търсите 5 вида кости и ще отговорите на
10 въпроса, свързани с темата дизайн на
персонажи. Внимавайте, защото нивата са
осеяни с врагове, които ще се опитат да ви
попречат.
Образователни цели:
Целта на играта е да оцени познанията ви в
областта на дизайнът на персонажи - анатомия,
пропорции и разпознаване на известни
анимационни типажи.
ECVET точки: 16
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Приложение

Ригване

Единица 5 Ригване
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси, свързани с
процеса на ригване. За да получите максимален
резултат, ще трябва да сте запознати добре с
тематиката.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени знанията ви в областта
на ригването на триизмерен герой.
ECVET точки: 16

Анимация

Единица 6 Анимация
Описание:
Теста се състои от набор въпроси, свързани
с процеса на анимиране. За успешно
завършване на теста с максимален резултат са
Ви нужни основни познания върху тази тема.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени Вашите умения и
знания в анимирането на триизмерни обекти.
ECVET Точки: 18

Текстуриране и
осветление

Единица 7 Текстуриране и осветление
Описание:
Теста се състои от набор въпроси, свързани с
основите на текстурирането и осветлението в
една триизмерна сцена. За успешно завършване
на теста с максимален резултат са Ви нужни
основни познания върху тази тема.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени Вашите умения и
знания в текстурирането и осветлението в една
триизмерна сцена.
ECVET точки: 14
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Рендериране

Единица 8 Рендериране
Описание:
Теста се състои от набор въпроси, свързани
с процеса на рендериране. За успешно
завършване на теста с максимален резултат
са Ви нужни основни познания върху тази тема.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени Вашите умения и
знания за процеса на рендериране.
ECVET точки: 13

Дизайн на персонажи
- за напреднали

Единица 9 Дизайн на персонажи - за напреднали
Описание:
Тази единица тества знанията, уменията и
компетенциите ви чрез използване на електронно
портфолио. За да получите възможно най-висок
резултат, създайте свое електронно портфолио
(в система по избор) с проекти, показващи
владените от вас знания и умения и го предайте
за оценяване към рамката на проекта CREATE.
За Ваше улеснение сме създали примерно
портфолио чрез системата Mahara, което може
да разгледате.
Образователни цели:
Целта на електронната портфолио система е да
оцени основните Ви познания и умения в обалстта
на дизайна на персонажи за напреднали.
ECVET точки: 18
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Приложение

Техники за анимиране
- за напреднали

Единица 10
напреднали

Техники за анимиране - за

Описание:
Тестът съдържа въпроси за напреднали,
свързани с процесът на анимация. За да
отговорите на всички въпроси ще се нуждаете
от добри познания в тази сфера.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени познанията ви
в сферата на техниките на анимиране за
напреднали.
ECVET точки: 18
Техники за текстуриране
и осветление – за
напреднали

Единица 11
Техники за текстуриране и
осветление – за напреднали
Описание:
Тестът представлява набор от въпроси
за напреднали, свързани с процесът на
текстуриране и осветяване. За да отговорите
на всички тях, ще се нуждаете от добри
познания в тази сфера.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени познанията ви в
областта на текстурирането и осветяването за напреднали.
ECVET точки: 14

Рендериране - за
напреднали

Единица 12 Рендериране - за напреднали
Описание:
Тестът съдържа въпроси за напреднали,
свързани с процесът на рендериране. За да
отговорите на всички тях, ще се нуждаете от
добри познания в тази сфера.
Образователни цели:
Целта на теста е да оцени Вашите умения
и знания за процеса на рендериране за
напреднали.
ECVET точки: 13
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