
 
  

 

 Учебни програми за курсове, разработени по време на реализацията на проект URESA 

 
Въведение 

 

Използването на технологии за образователни цели бързо се превръща в необходимост за 

правилно обучение. Електронното обучение или инструкциите, базирани на Интернет, 

придобиват популярност поради необходимостта от допълнително обучение, за да може 

потребителите да се конкурират на пазара на труда. 

С популярността на електронното и компютърно обучение нараства необходимостта от 

учебна програма, специално разработена за електронната среда. 

Въпреки че популярността на електронното обучение се увеличава, много разработчици на 

учебни програми използват същите модели за създаване на инструкции за електронно 

обучение, които използват при проектиране и разработване на инструкции лице в лице 

/преподавател / обучаващ се. 

Този документ е предназначен да предостави ясен план за дейности по преподаване 

/учене, които се предвижда да бъдат изпълнени по време на реализацията и 

експлоатацията на проекта URESA. Учебните програми са разработени, за да дадат на 

преподавателите  карта или насока за използване в своята област. 
 
 

Специфичност на електронното обучение 

 

Електронното обучение е по-популярно днес, отколкото някога е било, отчасти поради 

увеличаването на нетрадиционния тип обучаем. Идеята за редовно планирани курсове, 

посещавани в образователната институция, не е осъществима или желана алтернатива за 

нетрадиционните обучаем. Социалните аспекти на обучаемия, самомотивационните умения и 

увереността на обучаемия в технологиите ще окажат влияние върху нивото, на което 

обучаемият ще просперира в средата на електронното обучение. 

 

Нетрадиционният обучаем по електронно обучение няма ежедневен преподавател  в учебната 

зала, който да го мотивира и насърчава чрез трудни казуси в групата. В традиционната учебна 

зала, добърият преподавател може да прецени, когато неговите обучаеми стават 

незаинтересовани към предмета и могат да променят темпото, като се доближат до обекта от 

различен ъгъл. Различният подход към темата може понякога да поднови интереса на 

обучаемия или групата, но при уеб-базираното обучение това безразлично отношение е трудно 

да се оцени и още по-трудно да се противодейства, поради липсата на преподаватели на място. 

 

Когато комуникираме по електронен път, носителят трябва да е съвместим с потребителите, за 

да може процесът на комуникация да бъде пълен. Има четири интерактивни 

взаимоотношения, свързани с електронното обучение в среда за дистанционно обучение: 



взаимодействие между обучаемия и съдържанието, взаимодействие между учащия и 

преподавателя, взаимодействието между обучавания и обучаващия се и взаимодействието 

между обучаемия и технологичното средство или интерфейс. Тъй като всички тези 

взаимодействия се основават на нивата на комфорт на обучаемия със средата, 

взаимодействието между обучаемия и интерфейса е от жизненоважно значение в 

дистанционното обучение. Това взаимодействие е по-малко важно или не присъства в 

традиционните инструкции учебната зала. Взаимодействието между обучаемия и интерфейса 

е от решаващо значение в среда за електронно обучение. 

 

Модули Учебни програми 
 

По време на реализацията на проекта URESA ще бъдат разработени 7 модула за 

обучение, предоставящи изчерпателна информация за възобновяемите енергийни 

източници и тяхното използване в селското стопанство. Документът се състои от 

учебни планове за следните курсове: 
 

Модул 0 – Въведение 

Модул 1 – Биомаса  

Модул 2 – Слънчева енергия 

Модул 3 – Вятърна енергия 

Модул 4 – Геотермална енергия 
 

Модул 5 – Водна енергия  

Модул 6 – Агробиогаз 

 

Модул 0 – Въведение 
 

Енергия – какво е тя? 
 

- общо определние 
- видове енергия 
- източници на енергия 
- разделяне на енергийните източници според възобновяемостта  

- разделяне на енергийните източници според позицията във веригата на преобразуване  

- разделяне на енергийните източници според степента на използването им 

Какви са възобновяемите енергийни източници? 

- основни характеристики на възобновяемите енергийни източници 

- основни видове възобновяеми енергийни източници 

- области на използване на възобновяеми енергийни източници 

 

Защо са важни възобновяемите енергийни източници? 



- общо значение на възобновяемите енергийни източници за човека и околната среда 

- значението на възобновяемите енергийни източници за селското стопанство и неговата 

устойчивост  

Възобновяемите енергийни източници са икономически изгодни? 

           - икономика на възобновяемите енергийни източници в селското стопанство 

 

Практическо приложение на възобновяеми енергийни източници в селското стопанство: 

електричество, газ, топлина, охлаждане. 

 

Предвидени резултати от обучението. Участникът в курса постига способност да: определи 

какво е възобновяемата енергия, като посочи ползите от използването на ВЕИ във фермите, 

описвайки ползите за околната среда, обяснявайки основна информация за електроенергията и 

техниките, свързани с електроенергията, класифициране на енергийните типове, методи на 

производство и дистрибуция, прилагане на получената информация за енергията, основи на 

производството и използването на енергия в сферата на собствени нужди и изисквания, 

автономно анализиране и оценка на полезността на енергийните типове и ВЕИ собствените 

нужди. 
 

Модул 1 – Биомаса 
 

Какво е биомаса? 
 

- определение 

- основни понятия, оценка, стойност 

- типове биомаса  

Принципи на натрупване и използване на биомаса 

- описание как работи биомасата, 

- източници на биомаса 
 

Методи за производство в земеделието 
 

- възможности за използване в селското стопанство 
 

Процеси при производство на енергия от биомаса 
 

- изгаряне 

- пиролиза 

- газификация 

- синтетични горива 

- ферментация 

- анаеробно разлагане 
 

 
Създаване на различните видове енергия от биомаса в селското стопанство  

 



- електричество 

- топлина 
 

Предимства и недостатъци на биомасата 
 

- влияние върху околната среда 

- икономия на използване на биомасата в селското стопанство 

- фермера като производител на енергия 
 

 
Управление на отпадъците при производство на биомаса 

 
Примерни проучвания как да се използва биомасата 

 
- информация за последните новости, технологии и тяхната приложимост при 

производството на биомаса 
 

Предвидени резултати от обучението. Участникът в курса постига способност: да определи 

какво е биомаса, да описва начините на работа, да обяснява методите на изпълнение, да 

изброява ползите от използването на биомаса, да определя техническите изисквания за 

използване на биомасата, да класифицира управлението на отпадъците, да избира подходящи 

методи за производство на биомаса, и материали в областта на производството и 

оползотворяването на биомаса, използване на управлението на отпадъците, планиране на плана 

за прилагане на правилното използване на биомаса в собствената им ферма, изчисляване на 

печалбите и рисковете, автономно анализиране и определяне на нивото на риска и заплахите по 

отношение на оползотворяването на биомаса, оценявайки печалбите, реализирани с 

използването на биомаса, и предприемайки подходящи мерки за тяхното получаване. 
 
 

Модул 2 – Слънчева енергия 
 

Какво е слънчева енергия? 
 

- определения 

- основни понятия, измерване, стойност  

Принципи на получаване и използване на слънчевата енергия 

- описание как работи слънчевата енергия 
 

Създаване на различните видове енергия от слънчевата енергия в селското стопанство  
 

- електричество 

- топлина 
 

Методи на производство в селското стопанство 
 

- възможност за използване в селското стопанство  

Предимства и недостатъци на слънчевата енергия  



- влияние върху околната среда  

- икономия от използванто на слънчева енергия в селското стопанство 

- фермерът като производител на енергия 
 

Примерни проучвания как да се използва слънчевата енергия 
 

- информация за последните новости, технологии и тяхната приложимост при 

слънчевата енергия 
 

Предвидени резултати от обучението. Участниците в курса постигат способност за: определяне 

на слънчевата енергия, описване на начините на работа, обясняване на методите за прилагане, 

изброяване на ползите от използването на слънчевата енергия, определяне на техническите 

изисквания за използване на слънчевата енергия, избор на подходящи методи за производство 

на слънчева енергия, материали в областта на производството и оползотворяването на 

слънчевата енергия, планиране на плана за прилагане на правилното използване на слънчевата 

енергия в собствената им ферма, изчисляване на печалбите и рисковете, автономно 

анализиране и оценяване на нивото на риска и заплахите за използването на слънчевата 

енергия, чрез използване на слънчева енергия и предприемане на подходящи мерки за тяхното 

получаване. 

 
Модул 3 – Вятърна енергия 
 
Какво е вятърна енергия? 
 

- определения 

- основни понятия, измерване, стойност  

Принципи на получаване и използване на вятърната енергия 

- описание как работят вятърните турбини 

- класификация на вятърните турбини  

Получаване на енергия от вятъра в селското стопанство 

- как да се построи съоръжение 

Методи за производство в селското стопанство 

- възможност за използване в селското стопанство 
 

Предимства и недостатъци на вятърната енергия 
 

- влияние върху околната среда  

- икономия от използваето на вятърната енергия в селското стопанство 

- фермерът като производител на енергия 
 

Примерни проучвания как да се използва вятърната енергия 
 

- информация за последните новости, технологии и тяхната приложимост при вятърната 

енергия 



 

Предвидени резултати от обучението. Участникът в курса постига способност за: определяне на 

вятърната енергия, описание на начините на работа, обясняване на методите за внедряване, 

изброяване на ползите от използването на вятърна енергия, определяне на техническите 

изисквания за използване на вятърната енергия, избор на подходящи методи за производство 

на вятърна енергия, материали в областта на производството и оползотворяването на вятърна 

енергия, планиране на изпълнението на правилното използване на вятърната енергия в 

собствената им ферма, изчисляване на печалбите и рисковете, автономно анализиране и 

класифициране на нивото на риска и заплахите във връзка с използването на вятърна енергия, 

чрез използване на вятърна енергия и предприемане на подходящи мерки за тяхното 

получаване. 
 

Модул 4 – Геотермална енергия 
 

Каквое е геотермална енергия? 
 

- определения 

- основни понятия, измерване, стойност 

Принципи на получаване и използване на геотермалната енергия 

- описание как работи геотермалната енергия 
 

Получаване на енергия от геотермални източници в селското стопанство 
 

- отопление и термопомпа 

- производство на електроенергия от геотермална енергия  

Методи за производство в селското стопанство 

- възможност за използване в селското стопанство 
 

Предимства и  недостатъци на геотермалната енергия 
 

- влияние върху околната среда  

- икономия от използванто на геотермалната енергия в селското стопанство 

- фермерът като производител на енергия 
 

Примерни проучвания как да се използва геотермалната енергия 
 

- информация за последните новости, технологии и тяхната приложимост при 

геотермалната енергия  
 

Предвидени резултати от обучението. Участникът в курса постига способност за: определяне на 

геотермалната енергия, описване на начините на работа, обясняване на методите за прилагане, 

изброяване на ползите от използването на геотермална енергия, определяне на техническите 

изисквания за използване на геотермалната енергия, избор на подходящи методи за 

производство на геотермална енергия, материали в областта на производството и 

оползотворяването на геотермалната енергия, планиране на плана за прилагане на правилното 



използване на геотермалната енергия в собствената им ферма, изчисляване на печалбите и 

рисковете, автономно анализиране и оценяване на нивото на риска и заплахите за използване 

на геотермалната енергия, чрез използване на геотермална енергия и предприемане на 

подходящи мерки за тяхното получаване. 
 

Модул 5 – Водна енергия 
 

Какво е водна енергия? 
 

- определения 

- основни понятия, измерване, стойност 

 Принципи на получаване и използване на водната енергия 

- описание как работи водната енергия 

- класификация на водните турбини и съоръженията  

Получаване на енергия от водата в селското стопанство 

- производство на електричество от водната енергия 
 

Методи за получаване в селското стопанство 
 

- възможност за използване в селското стопанство  

Предимства и недостатъци на водната енегия 

- влияние върху околната среда  

- икономия от използванто на водната енергия в селското стопанство 

- фермерът като производител на енергия 

- малки водни инсталации и възможност за тяхното изграждане 

 

Примерни проучвания как да се използва водната енергия 

- информация за последните новости, технологии и тяхната приложимост при водната 

енергия 

Предвидени резултати от обучението. Участникът в курса постига способност: да определи 

какво представлява хидроенергията, да опише начини на работа, да обясни методите на 

изпълнение, да изброи ползите от използването на водната енергия, да определи техническите 

изисквания за използване на водната енергия, да избере подходящи методи за производство 

на хидроенергия, материали в областта на производството и оползотворяването на водната 

енергия, планиране на плана за изпълнение на правилното използване на водната енергия в 

собствената им ферма, изчисляване на печалбите и рисковете, автономно анализиране и ниво 

на риск и заплахи за използването на водната енергия, чрез използване на хидроенергия и 

предприемане на подходящи мерки за тяхното получаване. 
 

Модул 6 – Агробиогаз 
Какво е енергия от биогаз? 



 

- определение 

- базови термини, оценка, стойност 

Принципи на производство на енергия от агробиогаз и използването й 

- описание как работи агробиогазова инсталация 

- елементи на агробиогазова изнсталация 

- откъде идва газът, анаеробно разлагане, условия и фактори, влияещи върху 

производството на биогаз в селското стопанствоdoes 

- класификация на субстратите за производство на агробиогаз 
 

Получаване на енергия от агробиогаза в селското стопанство 

- производство на топлинна енергия от инсталации за производство на биогаз 

- производство на електроенергия от агро-биогаз  

- охлаждане чрез енергия от агробиогаз 

 Методи за производство в селското стопанство 

- възможност за използване в селското стопанство 
 

Предимства и недостатъци на агробиогаз 
 

- влияние върху околната среда  

- икономия от използванто на агробиогаз в селското стопанство 

- фермерът като производител на енергия 

- малки агробиогаз инсталации и възможност за тяхното изграждане 
 

Управление на торовите маси в контекста на агробиогаза и производството на енергия 
 
Примерни проучвания как да се използва агробиогаза 

 

- информация за последните новости, технологии и тяхната приложимост при производство 
на агробиогаз за енергия 

 

Предвидени резултати от обучението. Участникът в курса постига способност да: определи 

какво е агро-биогаз и биогориво, описва начините на работа, обяснява методите на 

изпълнение, изброява ползите от използването на енергията от биогорива, определя 

техническите изисквания за използване на инсталацията за биогаз; производство на енергия от 

агро-биогаз завод, прилагане на инструменти и материали в областта на производството и 

оползотворяването на енергията от биогаз завод, планиране на плана за изпълнение на 

правилното използване на енергията от агробиогаз в собствената им ферма, изчисляване на 

печалбите и рисковете, автономен анализ и рейтинг на риска нивото и заплахите по отношение 

на енергийното потребление на агро-биогаз, независимо оценяване на печалбите, донесени от 

използването на енергия от агро-биогаз и предприемане на подходящи мерки за тяхното 

получаване. 

Всеки от изброените по-горе курсове завършва с изпит, съдържащ 10 въпроса с множество 

отговори, за да оцени знанията, уменията и компетенциите, получени от участника. За да 

премине успешно, обучаемият  трябва да постигне най-малко 60% от правилните отговори. 


