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3. Речник 
 

Вижте по-долу списъка на термините, използвани от проекта и употребявани в настоящия 

документ. 

Формално обучение 
(ФО)   

Учене, което се осъществява в организирана и структурирана 
среда (например в образователна или обучаваща институция 
или работно място) и изрично се определя като учене (по 
отношение на цели, време или ресурси). Формалното 
обучение е планирано и преднамерено от гледна точка на 
обучаемия. Обикновено завършва със сертификат или друго 
официално доказателство, което се дава при успешно 
приключване.  

Неформално 
обучение (НФО)   

Учене, което е част от предварително планирани дейности, 
които не са учебни по характер (по отношение на учебните 
цели, времето или подкрепата за обучение). То е 
преднамерено от гледна точка на учащия се. Резултатите от 
НФО могат да бъдат валидирани и сертифицирани; 
неформалното обучение понякога се описва като 
полуструктурирано обучение.  

Обучаеми Лица (младежи), които използват онлайн платформата и 
мобилното приложение, за да подобрят уменията си.  

Организации Това са доставчици на образование/обучение, както на ФО, 
така и на НФО.  

Курс ФО или НФО, преподаване или учебна дейност, осигурени от 
организациите.  

Инструменти по 
проекта 

Инструментите, предоставени по проект „Connected Learning“ 
са онлайн платформа и мобилно приложение.  

Обучение лице в 
лице / присъствено 

Общоприет метод на преподаване и учене, който се 
провежда в учебна среда, където учител преподава на един 
или повече обучаващи се.  

Онлайн обучение Придобиване на знания чрез използването на напътствия и 
указания, предоставени чрез интернет.  

Смесено обучение Комбинация от обучение лице в лице и онлайн обучение.  
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4. Какво да очаква читателя 
 

В този документ читателя може да открие: 

• Кратко описание на проекта и неговите цели 

• Описание на функционалностите, които инструментите по Connected Learning (CL) предлагат 

• Стъпки за това как да се регистрирате като доставчик на образование / обучител в 

платформата Connected Learning 

• Инструкции за записване в курсове 

• Указания как работят инструментите по проекта 

• Методът за валидиране 

• Методи за достигане до обучителни доставчици 
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5. Въведение 
 

Програмата на ЕС 2020 има за цел „да разшири възможностите за кариера и обучение за 

млади хора с ограничени възможности и / или в риск от социално изключване“. По-специално тези 

млади хора трябва да се възползват от разширяването на възможностите за неформално обучение 

и от засилените разпоредби за признаване и валидиране. Ефективната младежка работа и НФО 

дават възможност на младите хора и насърчават активното им участие в обществото. Това ги 

снабдява с компетентности и опит за цял живот, като по този начин увеличава максимално 

факторите, които подобряват развитието, автономността и социалното включване на всички млади 

хора, включително тези с ограничени възможности. Въпреки че има много възможности за младите 

хора да подобрят своите умения, необходимата информация не е лесно достъпна. Въпреки факта, 

че Интернет отвори хоризонти за разпространение на информация, липсва единен инструмент, 

който да събира цялата информация за доставчиците на образование и да се използва по лесен 

начин. 

Проектът CONNECTEDLEARNING @ YW, е насочен към младежта в Европа. Целта му е да им 

предостави нови възможности за развиване на себе си и своите умения, като им предостави лесен 

достъп до информация за възможностите за образование и обучение. Основната цел на проекта е 

да се създаде интерактивна онлайн платформа и еквивалентно мобилно приложение (CL 

инструменти), което ще позволи на младите хора лесно да намерят курсове или обучителни 

семинари, които ги интересуват. Платформата и приложението ще внедрят интерактивна карта, 

където са посочени възможностите за образование и обучение. Филтри като ниво, сума / безплатен, 

доставчик и възраст ще позволят на потребителите да контролират видовете пинчета, които се 

появяват на картата. 

Другите цели на проекта са: 

• Да се създаде устойчиво, ориентирано към младежта решение с участието на младежки 

организации, градове или региони за картографиране, предоставяне, оценка, признаване и 

валидиране на различни възможности за обучение за младите хора в цяла Европа 

• Насърчаване на отворени и иновативни практики в образованието и обучението 

• Да позволи на хората с ограничени възможности да идентифицират възможностите за 

обучение, където и да са, по лесен начин. 

• Да се разработи отворен, динамичен и интерактивен уеб портал и мобилно приложение, 

които ще картографират предлаганите обучителни курсове в Европа и младите хора лесно 

ще се ориентират, търсят, сортират и филтрират възможностите за ФО и НФО, както онлайн, 

така и офлайн. 

• Да се създадат СВЪРЗАНИ ОБУЧИТЕЛНИ МАРШРУТИ, които ще картографират и свързват 

доставчици, центрове, институции и др. на ФО и НФО, като по този начин ще позволят на 

младите хора да се ориентират по-добре през възможностите за обучение, въз основа на 

техните нужди и интереси. 
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• Да се разработи и тества пилотен маршрут за обучение, който се фокусира върху 

придобиването, оценката и валидирането на компетентности. Това ще включва 

картографиране на съществуващите възможности за обучение, създаване и предоставяне 

на местни, регионални, национални и офлайн и онлайн възможности и валидиране чрез 

Отворени значки. 

• Създаване на наръчник за подпомагане на региони, градове или организации при 

създаване на маршрути за обучение навсякъде в ЕС, адаптирани към техните нужди. 

• Да се разработи стратегически пакет за разширената употреба на създадените 

инструменти в цяла Европа в бъдеще, което да доведе до започване на политическа 

реформа или препоръка 

 

За да се постигнат горепосочените цели, проектът ще се основава на разработването на 5 основни 

работни пакети (РП), които са взаимосвързани: 

o РП1- Методология на CONNECTEDLEARNING @ YW (РП с лидер П1, КО- П5 / П3). Партньор 1 

(П1)е лидер на този РП, подкрепен от П3 (опитна младежка организация, която е с богат опит в 

предоставянето на НФО). П5 (комбинира както ФО, така и НФО) ще подпомага за анализа от 

събраните данни. Всички партньори ще бъдат включени в РП1. 
 

o РП2 - Отворената уеб платформа и мобилно приложение CONNECTEDLEARNING @ YW (РП 

с лидер П6, подкрепен от П5). П6 (софтуерна компания) ще отговаря за проектирането и 

разработването на техническите решения. П5 ще поддържа проекта за картографиране, 

събиране на данни и т.н., които ще бъдат представени в инструментите. Всички партньори ще 

участват в проектирането на прототипа и пилотното тестване на инструментите.  

o РП3 - Пакети за дигитално обучение (Инструмент за обучение и валидиране на 

системата – Отворени значки) (РП с лидер П5, подкрепен от П3). П5 (ИТ център) ще 

предостави образци и методология за разработване на пакети за дигитално обучение, с цел 

придобиване на умения, използвайки смесено обучение. Всеки партньор ще разработи един 

обучителен модул. П3 ще поеме водеща роля при проектирането на екосистемата “Отворени 

значки”, за процеса на валидиране и ще насочи всички партньори да отговорят на 

изискванията. 

o РП4 - The CONNECTEDLEARNING @ YW Tool Kit - Настройване на дигитални маршрути за 

обучение (РП с лидер П4, подкрепен от П7). П4 (неправителствена организация с добре развита 

мрежа от контакти) ще насочи партньорите към проектиране, пилотно тестване, оценка и 

локализиране на готов за внедряване комплект с инструменти за цялостното изпълнение на 

проекта. Всички партньори ще се локализират на картата и ще продължат да се отбелязват 

учебните пространства на картата, следвайки методологията на проекта. 
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РП5 - стратегическият пакет за повишаване на мащаба CONNECTEDLEARNING @ YW (РП с 
лидер П2, подкрепен от П7). РП5 е основен продукт на този иновативен и предизвикателен 
проект. П2 с мрежата си в ЕС ще разработи образец за създаване на препоръки, политика за 
развиване на проекта до национално и европейско ниво. Всички партньори ще трябва да 
разработят свои планове, за да осигурят устойчивост на продуктите. 
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Фигура 1: Стъпки за изпълнението на проекта 
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6. Ръководство за доставчиците на образование 
 

Проектът Connected Learning има за цел да направи участието в проекта и работата с разработените 

инструменти възможно най-лесно и удобно за всички участници. Поради тази причина създадохме 

тези ръководства за употреба. В тях потребителите могат да намерят отговор на въпросите за 

използване на платформата и мобилното приложение. 

По-долу в документа можете да разгледате различните начини, по които да се включите в проекта 

и да се възползвате от предоставените продукти. Един от приносите, които можете да направите е 

да регистрирате вашата организация в платформата. 

 

6.1 Вашата организация в платформата Connected Learning 
Най-основният тип участие е да регистрирате вашата организация в платформата, да ѝ създадете 

профил и да поставите нейното пинче на картата. В описанието трябва да включите: 

- Главната експертиза на организацията и нейния тип 

- Предмета/дисциплината, по който вашата организация предоставя обучителен курс 

- Езика на преподаване 

- Линк към уебсайта на организацията 

- Контакти, като телефонен номер, профил в социалните мрежи, имейл адрес или друг 

начин, по който заинтересован обучаем може да се свърже с вас. 

Ползи: 

Регистрирането в платформата е безплатно и позволява на вашата организация да бъде видима из 

цяла Европа. Освен това обучаемите могат да видят къде се намира седалището на организацията 

ви и да се свържат с вас, ако искат да дойдат и да се обучават на място. Още повече, по този начин 

организацията ви автоматично става част от Еразъм+ проекта Connected Learning. 

6.2 Курсове в платформата Connected Learning 
След като създадете профил в платформата, както е описано в раздел 6.1, можете да влезете в 

курсовете си в платформата, без да добавяте все още обучителни материали (или някои). Това ще 

позволи на потенциалните обучаеми да открият вашите курсове чрез платформата Connected 

Learning, дори и ако обучението ще се проведе извън платформата. 

Създаването на курс започва с поставяне на заглавие, описание, учебна програма и всички 

подходящи подробности, така че обучаемите да знаят за какво става въпрос. В описанието на 

курса трябва да включите и информация за това как обучаемите могат да се запишат (напр. Ако 

курсът е онлайн, може да предоставите линк към платформата, в която се хоства курса. Ако е 

присъствен - е добре да включите информация с за реда на записване и/или лице за контакт, към 

което потенциалните обучаеми могат да се обърнат с въпроси). 
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Ползи: 
В допълнение към горепосочените ползи, тук организацията имат възможност дори да пренасочи 

обучаемите към различна платформа или дори обучението да се провежда присъствено, 

организацията ви все още се възползва от безплатното популяризиране на курсовете ви. 

6.3 Обучаване и учене чрез платформата Connected Learning 

Това ниво на участие е особено полезно за организации, които предлагат безплатни обучения и 

курсове (присъствено или онлайн), като младежки организации или други институции, 

предоставящи неформално образование. Платформата Connected Learning може да предложи 

достъпен и атрактивен начин за тяхното популяризиране сред младите хора в Европа. 

 

Ползи:  
Платформата Connected Learning може да помогне на организации, които предлагат безплатни 

курсове и искат да се включат в онлайн преподаването, но нямат опит или бюджет за изграждане 

на собствена платформа. Той предлага цялостно, безплатно решение за хостване на учебните 

материали и процеси като оценяване и валидиране (виж следващите стъпки). 

 

6.4 Оценяване чрез платформата Connected Learning  
Платформата Connected Learning може да се използва и като инструмент за оценка. Предоставени 

са повечето видове количествена и качествена оценка. Обучаемите могат да бъдат оценяване 

чрез викторини, въпроси с множество отговори, кратки или дълги отговори на въпроси и т.н 

Тази функция е идеална за безплатни курсове от разстояние. 

Ползи  
Онлайн оценяването е подходящ начин за дистанционна оценка на вашите обучаеми, 

позволявайки на организацията ви да предлага курсове дори в чужбина 

Това видео обяснява стъпка по стъпка как да създадете обучителен курс и да направите 

викторините / въпросите за оценка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSeHimJGF8
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6.5 Сертифициране чрез платформата Connected Learning  
 

След завършването на всеки модул обучаемият получава значка.  

Значки за обучителните модули от Connected Learning 
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7. Ръководство за обучаемите 
 

7.1 Регистрация и създаване на профил 
 

За да се регистрира на Платформата, потребителят трябва да напише в браузъра си 

https://connectedlearningmap.com/ . След това щракнете в горния десен ъгъл върху раздела Вход / 

Регистрация. Попълнете посочените полета и когато сте готови щракнете върху бутона 

"Регистрирай се". 

За да завършите регистрирането трябва да влезете в посочения от вас имейл и да потвърдите 

заявката. 

 

https://connectedlearningmap.com/
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И това е всичко! 

7.2 Работа с платформата и намиране на обучителни курсове 
 

Кликнете върху раздела ВСИЧКИ КУРСОВЕ на платформата. Там са събрани всички налични 

курсове, които са качени в платформата. От дясната страна на страницата ще видите различни 

категории, през които можете да филтрирате, за да намерите най-подходящия курс за вас. Те 

включват: Категория курс, местоположение, възраст и инструктори и т.н. 
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Щом намерите курса, който искате натиснете върху бутона „Започнете курса“! 
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7.3 Търсене / филтриране на картата 
 

Чрез щракване върху раздела КАРТА ще видите карта, в която са регистрирани формални и 

неформални (ФО & НФО) учебни пространства, възможности и доставчици от цяла Европа. Тази 

карта ви помага да намерите най-близкия достачвик на образование до вас. Можете също да 

използвате системата за филтриране (филтрите са отляво на вашия екран), за да стесните опциите 

си. Те включват: Доставчици, Категории на курсовете, Местоположение, Език на курса, Възраст, 

Тип, Цена, Сертифициран курс. 

След приключване на всеки курс ще започне да се появява процес на картографиране, за да се 

създадат учебни маршрути за придобиване на ключови компетентности за младите хора. 

 

 

7.4 Сертифициране в платформата Connected Learning  
 

Отворените значки са дигитално представяне на постижения или умения. Системата Отворени 

значки може да се използва като виртуална автобиография на умения и квалификации. 

Практиката за разработване, издаване и използване на значки е свързана с елементи на игра, тъй 

като значките се разглеждат като стимули за положително поведение и имат благоприятно 

влиняние като педагогически инструменти. 

Отворените значки са много приобщаващо решение от гледна точка на активно включване в 

проектирането, тестването, използването и придобиването на различен вид образователни 

постижения. Към това призовават и основни европейски документи за признаване, както и Еразъм 

+, като подчертава „прозрачността и признаването на умения и квалификации за улесняване на 



 
 

16 | P a g e  
 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение 
на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 
Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.. Номер 
на проекта: 2018-3-UK01-KA205-05994 

ученето, пригодността за заетост и трудовата мобилност: приоритет ще бъде даден на действия, 

насърчаващи пропускливостта в образованието, обучението и младежките области, както и 

опростяването и рационализирането на инструментите за прозрачност, валидиране и признаване 

на резултатите от обучението. Това включва насърчаване на иновативни решения за признаване и 

валидиране на компетентности, придобити чрез неформално, информално, дигитално и отворено 

обучение ”(Хоризонтални приоритети). 

Отворените значки са визуално доказателство за постижения. Те имат визуална част 

(изображение) и мета-данни, които са кодирани в изображението. Всяка дигитална значка трябва 

да отговаря на задължителните стандартни полета за данни, като например: издател, дата на 

издаване, описание на значката, връзка към критерии за оценка, връзка към доказателство за 

постиженията на притежателя, връзка към конкретна рамка за компетентност и тагове. С оглед на 

това използването на Отворени значки може да се превърне в алтернативна система за 

сертифициране на умения и знания, придобити в онлайн, смесени и други неформални среди и 

системи за обучение. 

Отворена значка се дава при завършване на всеки един от обучителните Connected Learning 

модули. Тe са:  

1. Бизнес принципи 

2. Маркетинг 

3. Бюджет и Бизнес планиране  

4. Иновативно обучение 

5. Меки умения 

6. Визия за развитие 

За да придобие Отворена значка, обучаемият трябва да премине крайното си оценяване с поне 

70%. 

 

7.4.1 Ползи от Отворените значки 
Това са само някои от ползите, които предоставят Отворените значки: 

1. Отворените значки мотивират служителите да учат. 

Значките силно мотивират хората. След като спечелят една значка, те искат да спечелят друга и 

т.н. 

2. Отворените значки могат да се използват за признаване на вътрешнофирмено обучение. 
Отворените значки са атрактивни и обучаемият може да ги събира в своята онлайн “раница“ и да 

ги изложи в своят интернет профил. 

3. Отворените значки са преносими. 

Ако сте преминали обучение в една организация и след това я напуснете, за да се присъедините 
към друга, трябва да оставите получените документи за признаване. Но ако са използвани 
отворени значки ще можете да продължите да ги „носите“, когато се преместите при следващия 
си работодател. 
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4. Отворените значки са ориентирани според задачите. 

Отворените значки могат да удостоверяват умението за изпълнение на специфични задачи. Това 

дава спокойствие на работодателя, че обучаемият ще се справи с работата. 

5. Отворените значки могат да признаят неформалното обучение. 

По-голямата част от обучението на работното място е информално. Служителите придобиват нови 

умения - от работа с нов софтуер до разговаряне с колеги. Значките се явяват, като средство за 

признаване на придобитите умения и тяхното официализиране. 

  

Като допълнение, Значките могат и да се споделят:  

- В блогове, уебсайтове, онлайн портфолиа, професионални мрежи  

- При търсене на работа 

- В социалните мрежи - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

- Като подпис в имейл 

 

7.4.2 Отворените значки на обучителните модули в Connected Learning  
 

По-долу е показано как изглеждат Значките на обучителните модули, разработени в проекта 

Connected Learning. За да придобие Отворена значка, обучаемият трябва да премине крайното си 

оценяване с поне 70%. 
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