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Резюме 
 
 
Този документ е изготвен, за да дефинира и опише дейностите за обучение, предвидени в проекта 
URESA. COMU Турция координира разработването на методологията за обучение като част от 
работен пакет 4 "актуализиране и разработване на съдържанието на обучението". Приносът от 
други партньори е необходим в областта на отговорността за създаване на национално съдържание 
за обучение 
 
Дейностите по обучение са предназначени да гарантират правилността на разработваните 
материали, да ги адаптират към нуждите и отговорите на заинтересованите страни и да създадат 
критична маса в обхвата на обучителната дейност по отношение на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ). 
 
Тази методология обобщава информация за методите на обучение в проекта URESA, който е 
комбинация от модули, представени на интернет платформата, чиято цел е да помогне на 
партньорите, заинтересованите институции и други страни, които осъществяват онлайн курсове въз 
основа на постиженията на проекта URESA. 
 
 
 

Глава  1: Въведение, подробно обяснява предмета на тази методология, как ще се развиват 

обучителните дейности, както и дидактическите и методологическите структури. 
 

Глава 2: Изборът на потребителски групи, изяснява процедурите за идентифициране на 

потребителски групи. Обяснява как трябва да бъде избрана група от потребители и какви 
свойства да се характеризират. Определят се характеристиките на обучаемите, 
компетентностите и уменията. 

 
Глава 3: Модулите подобряват структурата на обучението, темите на модулите и 

спецификата на ученето. 

Глава 4: Материалите представят видовете материали и документацията, които ще бъдат 

създадени и ще бъдат използвани по време на обучението. 

Глава 5: Индикатори за успех. Различни критерии, приспособени за оценка на резултатите 

от курса чрез обучение
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1 Въведение 
 

Образованието за възрастни представя специфични възгледи за ученето и преподаването въз 
основа на допускането, че възрастните могат и искат да научат, че са способни и готови да поемат 
отговорност за това учене и че самото обучение трябва да отговаря на техните нужди. 
Образованието на възрастните се различава от образованието на децата - възрастните са 
натрупали знания и трудов опит, които могат да допринесат за учебния опит. 
 

Обучението за възрастни прави следните предположения относно дизайна на 
обучението: 

 
 

1. Възрастните трябва да знаят защо имат необходимост  да научат нещо 
2. Възрастните трябва да се научат експериментално, 
3. Възрастните възприемат обучението като решаване на проблеми  
4. Възрастните се учат най-добре, когато темата е от непосредствено  значение 

 
На практика това означава, че инструкциите за възрастни трябва да се съсредоточат повече 

върху процеса и по-малко върху съдържанието, което се преподава. Стратегии като казуси, ролеви 
игри, симулации и самооценка са най-полезни. 
 

Трябва да се имат предвид следните правила за  
преподаване за възрастни: 
 

от лесни до трудни неща, 
- от прости до сложни въпроси, 
- от общи въпроси до подробности, 
-от неща, известни на неизвестни, 
- от примери до абстракция и как възрастните учат. 
 

Методите на обучение ще бъдат адаптирани към възрастта на обучителите, техните 
способности, учебен опит и условия на труд. Възрастните се нуждаят от повече материални 
повторения, по-малки части от материал и чести прекъсвания между последователните уроци. 

 
Професионалното обучение изисква знания, които са специално подготвени и разделени на 

фрагменти. Обемът на фрагменти от учебния материал трябва да бъде подходящо подбран за 
групата на обучаващите се. Материал, подходящо структуриран и логически свързан, се абсорбира 
много по-добре. Промените, предизвикани от възрастта, не са толкова големи, нито важни, че да 
изключат възрастните от преподаване. Необходимо е обаче да се спомене, че методите на 
обучение трябва да отчитат характеристиките на паметта, които са различни от другите възрастови 
групи. 
 

1.1Основни методи на обучение 
 
 
 

Трябва да се определят две основни цели, за да се подготви обучението: 

 
 

Да се определи структурата  на обучението, 
-  Да се определи  методология за разработването  на учебни материали 

 
 

Дейностите по обучение допринасят за професионалното усъвършенстване на участващите 
лица. Обучението в рамките на проекта URESA се характеризира с: 
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- проста форма, 
- приятелски достъп, 
- лесен старт на обучение, 
- възможна интеграция между модули, 
- насочен материал, подкрепа и помощ, 
- адаптация за възрастни и професионалисти, 
- отговарящи на дизайна на модулите за обучение, 
- като предоставя постоянна подкрепа и насоки, 
- осигурявайки стъпка по стъпка достъп до научно изпитани материали. 

 

От съществено значение е да се определи структурата и методологията, които ще бъдат най-
ефективни за конкретна среда за обучение, като се вземат предвид следните фактори: 

 

1. Общи цели на обучението: какво се очаква да се постигне чрез обучение? В нашия случай 
средствата за обучение ще подпомогнат трансфера на ноу-хау и иновации чрез 
придобиване на нови умения и квалификации за земеделските производители, 
земеделските работници и служителите в селскостопанския сектор. Обучението ще 
постави специален акцент върху укрепването на позицията на ВЕИ в контекста на 
творчеството и иновациите, за да се преподават нови технологии и методи за 
производство на агро- ВЕИ за разработване на нови услуги за насърчаване на участието в 
нововъзникващия икономически опит. За тази цел съществуващите педагогически 
материали ще използват снимки, подходящи видеоклипове, познания на преподаватели и 
книги. 

2. Кой се нуждае от обучение: категории обучаеми, които ще повишат ефективността на 
обучението и икономическата ефективност. В нашия случай е необходимо обучение за 
животновъдите и фермерите, земеделските консултанти, хората, които управляват бизнес, 
доставчиците на енергия. 

3. Очаквани резултати от обучението: това, което всяко обучено лице трябва да може да 
направи и знае на различни нива и след обучението. В зависимост от нивото на 
интензивността на обучението и съдържанието на модула се очакват знанията за ВЕИ, 
ползите от възобновяемата енергия за селското стопанство, ползите от възобновяемата 
енергия за околната среда, основната енергийна информация и въпросите, свързани с 
електроенергията - методи за производство и разпространение на енергия участници. 

4. Обхват на методите на обучение, като интензивни директни срещи, предоставяне на 
справки материали, онлайн обучение. Като част от проекта URESA, консорциумът реши да 
остане он-лайн обучението като най-лесния достъп до учебни материали. 

5. Окончателният тест, оценяващ знанията на обучаемия и удовлетвореността от завършения 
курс, ще се проведе, за да се оценят резултатите от обучението. 

 
Он-лайн обучителната програма предоставя: 

 
1. Компетентност за анализиране и идентифициране на нуждите в контекста на провежданите 

дейности в контекста на възобновяемата енергия, поемане на отговорност за планиране на 
земеделското развитие, изготвяне на план за управление на отпадъците, избор на 
подходящ тип биомаса на разположение във фермата и използване; план и обхват на 
геотермалната употреба на фермата, избор на правилния план и обхват на слънчевата 
енергия, подготовка на плана и обхвата на използване на вятърната енергия във фермата, 
изготвяне на план и обхват на използването на енергия от водата, подготовка на плана и 
обхвата за получаване на селскостопански биогаз и за използване на енергия от 
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селскостопански биогаз. 
2. Компоненти на професионалното обучение, които интегрират европейските данни и 

развитие в организации за местна дейност 
3. Възможности за разработване на практически умения и умения в областта на ученето през 

целия живот към условията на селската среда. 

 
 
Завършването на процеса на онлайн обучение ще бъде сертификат за завършване на курса 

в рамките на проекта URESA. 
 
 

1.1 Цели на обучението 
 
Основната цел: да се повиши нивото на компетентност на служителите в селскостопанския сектор в 
областта на възобновяемите енергийни източници. 
 
Индивидуални цели: 
 

 подкрепа за знания за възобновяемата енергия, 
- подкрепа за предприемачеството в селските райони, 
- увеличаване на печалбите на стопанствата, 
- насърчаване на политиката на ЕС в областта на възобновяемата енергия, 
- насърчаване на ноу-хау във връзка с ВЕИ, 
- подкрепа за подобряване на ефективността на земеделските стопанства и дружествата в - 
селскостопанския сектор, 
подкрепа за трансфер на иновации към земеделски стопанства и предприятия в 
селскостопанския сектор, 
- подкрепа за действия, насочени към подобряване на живота в селските райони, 
- подкрепа за заетостта в селските райони, 
- развитие на нови професионални умения (услуги и поддръжка на инфраструктура, свързана 
с възобновяема енергия), 
- подкрепа за иновациите в селските райони, 
- подкрепа за екологична осведоменост. 

 
Всички учебни материали трябва да съдържат информация, полезна за жителите на селските 

райони. Подчертава се - като насока, че обучителните материали трябва да се съсредоточат върху 
съвременните технологии в контекста на селскостопанската дейност. След завършване на курса 
обучаемите трябва да получат солидно подобрение в уменията за решаване на проблеми и 
вземане на решения по аспектите, свързани с възобновяемата енергия в земеделско стопанство. 
 

1.2.Условия на обучение 
 

Всеки партньор ще осигури наличието на модулната версия, разработена / актуализирана на 
английски и на националния език. Всички модули ще бъдат налице за тестване по време на 
пилотната сесия и се препоръчва да се направи тестването на допълнителни модули в зависимост 
от интереса на участниците. За да се разгледа някой като обучен човек, задължително е учащият да 
прочете и да премине теста за оценка от: общ модул + 2 допълнителни модула 

 
 

1.3.On-line среда 
 



7 

 
 

  

 

 

Обемът на учебните материали трябва да съдържа горна граница за размера на текста под формата 
на 30 страници формат А4 в хоризонтално оформление (около 260 думи на страница, шрифт на 
Trebuchet MS 12 точки). По-ниската граница на обема е зададена на 20 страници. За да се осигури 
подходяща привлекателност на учебните материали, те трябва да съдържат от 2 до 5 интерактивни 
илюстрации / снимки / схеми. Техническите насоки за околната среда са дадени в съответните 
образци. 

 
 

 

1.4.Очаквани резултати 
 
Курсовете са създадени с цел да се осигури интензивна и интердисциплинарна онлайн работна 
последователност. В края на курса участникът трябва да може: 
 
- свободно да използват образователната среда на URESA и да се учат от нея чрез ежедневни 
дейности, 
- да владее познания за процедурите, свързани с информацията за възобновяемата енергия, 
свързана с възобновяемата енергия, придобита чрез платформата URESA, на други заинтересовани 
страни. 

 

2.Избор на потребителски групи 
 

2.1 Анализ на потребностите 
 
 

Дейностите за обучение, осъществени в рамките на проекта URESA, отговарят на широк спектър 
от целеви групи, свързани със селскостопанския сектор. Изследванията, извършени като част от 
проекта, определят потребителите и техните познания във връзка с възобновяемата енергия във 
фермата. Изводите са, както следва: 
 

1. Всички страни партньори адаптират Европейската квалификационна рамка за 
професионално обучение. Като се има предвид докладът за анализ на потребностите, се 
препоръчва внимателно да се следват насоките на ЕС и резултатите от анализа на 
потребностите. 

2. Формата на учебните материали трябва да бъде разработена чрез стандартни LMS 
технологии, мултимедийни елементи, Web 2.0 технологии, главно социални мрежи. По 
отношение на съдържанието обработената информация трябва да бъде кратка, ясна и 
подходяща. 

 
Втората част на проучването беше проведена в страните партньори. Респондентите в 

изследванията бяха избрани от две групи - специалисти по ВЕИ, например служители на енергийни 
агенции или научноизследователски центрове за ВЕИ и хора от селскостопанския сектор със или без 
ограничен опит в ВЕИ. Опитът на експертите включваше например изграждането на инсталации за 
възобновяема енергия или подготовката и осъществяването на образователни дейности, свързани 
с ВЕИ. Като част от проучването на целевата група бяха проучени мениджъри на компании и 
компании, работещи в областта на биогаза, политиците и изследователите. По-специално, 
анкетираните подчертаха положителното въздействие от използването на възобновяеми 
енергийни източници, като диверсификация на първичните енергийни източници, повишаване на 
енергийната самостоятелност на институцията или, в случая на биомасата, по-ефективно 
управление на отпадъците.  
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От гледна точка на образователните дейности, анализът потвърди положителните отговори, 
получени по време на изследването. Респондентите подчертаха необходимостта от формално и 
неформално образование в областта на възобновяемите енергийни източници, като се обърна 
специално внимание на актуална, кратка и точна информация, подкрепена от проучвания на случаи 
и примери за добри практики. Подходящи форми на образование са изброени като курсове за 
електронно обучение със специализирана помощ, "казуси" и презентации на примери за добри 
практики.  

Като проблемни фактори на образованието и практическото приложение на придобитите 
знания респондентите посочиха преди всичко липсата на време и липсата на наистина ценни 
обучения / дейности. Освен това респондентите подчертаха необходимостта от подкрепа на тези 
образователни дейности, които позволяват обучение за хора, които имат малко време. 

 

2.2 Обучаващи се 
 

Нашите целеви групи са собственици на земеделски стопанства, участващи в работата на техните 
ферми; самоосигуряващ се; като ръководители на животновъдни и зеленчукови стопанства, 
животновъди, предприемачи в селските райони, доставчици на енергия. Предвид интереса, 
показан при анализа на потребностите, партньорите са определили броя на обучените хора на 
следните нива: PL-40, SK-20, BG-20, TR-50. Общият им брой е 130 обучени (минимумът, приет в 
заявлението за проект е 120).  
 

Обучението е отворено за всички заинтересовани възобновяеми енергийни източници.  
Условия за участие в курса: 

- завършване на общия курс, 
- попълване на формуляра, уточняващ опита от ВЕИ. 
 

Условия за участие в курса: 
 
- завършване на общия курс, 
- попълване на въпросника за оценка. 

 
 

 

3.1 Структура на обучението 
 

Целта на обучението е да предостави на участниците необходимите знания и практически 
умения въз основа на ресурсите, създадени като част от проекта URESA. 

 

Резултатите от анализа на  Състоянието на техниката потвърдиха основните предположения 
относно необходимостта от развитие на възобновяемите енергийни източници. Важно послание 
е, че при разработване на материалите, фокусът трябва да бъде върху нуждите на малките 
ферми. Във връзка с гореизложеното материалите по обучението трябва да бъдат съобразени с 
нуждите на целевите групи. Съгласно съвместните решения, взети от партньорите, всички 
материали трябва да бъдат разработени в контекста на нуждите на жителите в селските райони, 
трябва да предоставят най-новите знания и информация. 

 

Материалите по убочението трябва да са в съответствие и във връзка с насоките, съдържащи се 
в Европейската квалификационна рамка (EQF). 
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Резултати от обучението:                       Отчети за това, което обучаващият знае, разбира и може 

да направи след завършване на тренировъчния процес, 

включително по отношение на знания, умения и 

компетентност. 

 
Знание:   Резултатът от изучаването на информация чрез учене. 

Знанието е набор от факти, принципи, теории и практики, 

свързани с областта на работа или обучение. В контекста 

на Европейската квалификационна рамка знанието се 

описва като теоретично и / или фактическо. 

Умения:                            Възможност за прилагане на знания и използване на ноу-

хау за изпълнение на задачи и решаване на проблеми. В 

контекста на Европейската квалификационна рамка 

уменията се определят като когнитивни (включително 

логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически 

(обхващащи ефективността и използването на методи, 

материали и инструменти). 

Компетенции:                                             Доказана способност за използване на знания, умения и       

лични,    социални и / или методически способности, на      

работното място или в науката, както и в 

професионалното и личностното развитие. В контекста на 

Европейската квалификационна рамка компетенциите се 

определят от гледна точка на отговорност и автономия. 

 

Смята се, че ниво 4 EQF  би било подходящо за обучение на участниците. Партньорите са 
свободни да адаптират съдържанието на курсовете, докато не се отчете необходимост от по-
високо ниво на обучение. 



1
0 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.2 Конструкция на модулите 
 

След като оцени нуждите и нивото на интерес на участниците, беше прието, че материалите за 
обучение трябва да бъдат лесно достъпни и приспособими към нуждите на обучаващите се, 
като се отчита нивото на напредъка на участниците. 

 

МОДУЛ 0 – въвеждащ модул 

МОДУЛ 1 – модул посветен на биомасата 

МОДУЛ 2 - модул посветен на соларната енергия 

МОДУЛ 3 - модул посветен на вятърната енергия 

МОДУЛ 4 - модул посветен на геотермалната енергия 

МОДУЛ 5 - модул посветен на силата на водата 

МОДУЛ 6 - модул посветен на био-гас енергията 
 
 
разпределение на отговорностите на партньорите 
 
 

Модул Име на модула Партньор 
 

0 
 

въвеждащ модул 
Асоциация ARID/PL& 
MODR/PL 

1 модул посветен на биомасата Земеделски Институт-Стара Загора /BG 

2 модул посветен на соларната енергия MODR/PL 

3 модул посветен на вятърната енергия COMU/TR 

4 модул посветен на геотермалната енергия NewEdu/SK 

5 модул посветен на силата на водата BAUN/TR 

6 модул посветен на био-гас енергията Асоциация ARID/PL 
 

 
диаграма на съдържанието на модулите 

 
 

За заинтересованите партньори: 
допълнителна информация предоставена за 
обучаващите се, които искат да достигнат 
EQF 5 (материали, разработени от 
партньора, заинтересовани от повишаване 
на нивото на обучение) (допълнителен 
резултат от проекта). 

 

За заинтересовани партньори: допълнителна 
информация за обучаващите се, които искат да 
достигнат EQF 5 (материали, разработени от 
партньора, заинтересовани от повишаване на 
нивото на обучение) (допълнителен резултат от 
проекта). 

 

Задължително за всички партньори: казус, показващ 
добри практики, успешни решения на проблемите и 
интересни случаи и иновации. 

 

Задължително за всички партньори: основен източник на 
информация, съдържащ се в обучението, разработен въз основа на 
резултатите от обучението в контекста на EQF ниво 3 на (основен 
резултат от проекта, включен в заявлението).
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Разработване на програмата за обучение: 
 

1. подбор на целевите групи, 
2. заглавие на модулите, 
3. ефект на обучението, 
4. методика на обучението, 
5. продължителността на обучението до преминаване на тестовете, 
6. методи на оценяване. 

 

Всеки партньор изпраща програма за обучение на координатора на проекта, преди да започне 
разработването на учебни материали. 

 

3.2.1 Предвидени резултати от обучението 
 

Международните тенденции в образованието показват преминаване от традиционния подход, 
ориентиран към учителя, към подход, ориентиран към обучаващите се. Този алтернативен 
модел се фокусира върху това, което се очаква обучаващите се да могат да направят в края на 
модула или програмата. Следователно, този подход се нарича подход, основан на резултата. 
Изявления, наречени целеви учебни резултати, обикновено съкратени до резултатите от 
обучението, се използват, за да изразят онова, което се очаква участниците да могат да 
направят в края на учебния период. В отговор на прилагането на Болонския процес през 2010 г. 
всички модули се изразяват чрез подход, базиран на резултатите, т.е. по отношение на 
резултатите от обучението. 

 

Резултатите от обучението описват това, което студентите могат да демонстрират по 
отношение на знания, умения и компетенции след завършване на курс (ове). Ясното 
съчетаване на резултатите от обучението служи като основа за оценка на ефективността на 
учебния процес. 

 

3.2.2 Подготовка на материалите за обучението 
 

Обща рамка за партньори, които служат като модел за разработване на учебни материали: 
 

 Информация за основните дати и определения, 
 Въведение в модула, 
 Основни въпроси, свързани с възобновяемата енергия, 
 Характеристика и проблеми, 
 RES инсталации и техният дизайн, 
 Екологични аспекти, 
 Използване на възобновяема енергия в селските райони. 

 

 
МОДУЛ  0 –  ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Партньор: Асоциация ARID и MODR /PL 
 

Обхват на задачите Изготвяне на учебни материали за: основни въпроси за RES, тяхното 
използване и приложение, основни условия, ценности, мерки и др. 

 
 

Ефект от обучението: усвоени  знания    
(участващият в курса е 
способен да): 

- да определи какво е възобновяема енергия, 
- открива ползите от използването на RES  във 

фермите, 
- посочва  ползите за околната среда, 
- посочи основната информация за 

електроенергията и свързани с нея техники, 
- класифицират типовете енергия, методите 

на производство и разпространение.
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Придобити умения   
(участващият в курса е 
способен да): 

-  прилага получената информация за 
енергията, основите на производството и 
използването на енергия в областта на 
собствените нужди и изисквания. 

 

Придобити компетенции 
(участващият в курса е 
способен да): 

-  автономно да анализира и оценява 
полезността на типовете енергия и RES за 
собствени нужди. 

 

Модулните ресурси на въвеждащият модул: 
 

Въвеждащият модул съдържа: 
 

  информация за основните дати, стойности, измервания, използвани в енергетиката; 
 основен речник, съдържащ терминологията на всички модули; 
 полезни линкове. 

 

Ползите от въвеждащият модул: 
 

 запознаване с областите на енергетиката и електрическите технологии; 

 запознаване с основните стойности и параметри; 
 запознаване с енергийните типове и видовете енергийни ресурси; 
 водене на разговори за начини за производство и разпространение на енергия. 

 

Речник 
 

Електричество – основна информация, номенклатура, стойности и 

измервания, пренос на енергия. 

 
 
 
 
 
 
 

МОДУЛ 1 –БИОМАСА 
 

Партньор: Земеделски Институт-Стара Загора/BG 
 

Обхват на задачите    Подготовка на материали за обучението: основите на придобиване и 
използване на биомаса, термини, параметри, стойности, дефиниции, 
описания как работи, информация за най-новите технологични 
разработки в избрания обхват на модула. 

 

Примерен случай, показващ практическото използване на биомасата, 
предимства и недостатъци на биомасата. Управление на отпадъците. 

 

Ефект от обучението:  Усвоени  знания      
(участващият в курса е 
способен да): 

 

- да даде определение какво е биомаса, 

- описание на начините на употреба, 
- обясни начина на работа с биомаса, 
- ползите от използването на биомаса, 
- обясни техническите изисквания ,  
- класифициране на управлението на 

отпадъците; 
 

придобити умения 
(участващият в курса е  

-  избира подходящи методи за 
производство на биомаса, 
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способен да): - прилага усвоените методи при производство 
и оползотворяването на биомаса, 

- управлява отпадните продукти , 
-  прилага  правилното планиране за 

използване на биомаса във фермата, 
- изчислява печалбите и рисковете; 

 

Придобити компетенции 
(участващият в курса е 
способен да): 

-  анализира и оценява нивото на риска и 
заплахите при използването на биомаса, 

- независимо да оценяват печалбите, 
реализирани при използването на 
биомаса, и да предприемат подходящи 
мерки за тяхното увеличаване. 

Модулни ресурси на биомасата: 
 

 Основните положения за получаване на енергия от биомаса; 
 Производство на енергия от биомаса; Биогориво; 
 Фермерът като производител на енергия от биомаса, производител на горива и 

електричество; 
 Използване в контекста на промените в ландшафта и селскостопанските практики. 

 

Модулът за биомаса съдържа: 
 

 Текст он-лайн под формата на уроци и елементи за проверка на знанията; 
 анимации и видеа; 
 полезни линкове. 

 

 

Ползите от модула за биомаса: 
 

 запознаване с възможностите за производство на биомаса и нейните видове; 
 запознаване с проблемите на производството на енергия от биомаса (пиролиза, 

газификация и т.н.); 
 запознаване с въпросите за производството на биогорива и синтетични горива; 
 запознаване с проблемите при производство на енергия и намаляване на 

замърсяването на околната среда в контекста на аграрното производство. 
 

Речник 
 

Биомасата и нейната роля при възобновяемите енергийни източници 
 

Твърди биогорива 
 

Обработка на биомаса за енергийни цели 
 

Производство на електроенергия от биомаса 
 

Течни горива 
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МОДУЛ  2 – СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 
 

Партньор: MODR /PL 
 

Обхват на задачите   Подготовка на материалите за обучение по темата: основи на усвояване и 
използване на слънчева енергия, времеви параметри, стойности, 
дефиниции, описания за работа, информация за най-новите разработки в 
технологията, според избрания модул. 

 

Примерни проучвания, показващи практическото приложение, 
предимствата и недостатъците на на слънчевата енергия. 

 

Ефект от обучението: Усвоени  знания       
(участващият в курса е 
способен да): 

- даде определение за слънчева енергия, 
- опише начина на работа, 
- опише начина на приложение, 
- опише ползите от соларната енергия, 
- определи техническите изисквания за 

използване на слънчевата енергия, 
 

Придобити умения       
(участващият в курса е 
способен да): 

-  избират подходящи методи за 
производство на слънчева енергия, 

- прилага усвоените знания при 
производство и оползотворяването 
на слънчевата енергия, 

-  планира  правилното използване на 
слънчевата енергия в собствената си 
ферма, 

- изчислява печалбите и рисковете; 
 

Придобити компетенции 
(участващият в курса е способен 
да): 

-  автономно анализира и оценява 
нивото на риск и опасностите при 
използването на слънчева енергия, 

-  независимо оценява печалбата от 
използване на слънчева енергия и 
предприема подходящи мерки за 
нейното увеличаване. 

 

Модулни ресурси на слънчевата енергия: 
 

 Основи на усвояването на слънчева енергия; 
 Изолационни измервания - методи и инструменти; 
 Термоосоларни технологии; 
 Фотоволтаични системи; 
 Възможности за използване на слънчеви енергийни системи и тяхното 

приложение в селскостопанския сектор. 
 

Модулът за слънчева енергия съдържа: 
 

 Текст он-лайн под формата на уроци и елементи за проверка на знанията; 
 анимации и видеа; 
 полезни линкове. 

 

Ползите от модула за слънчева енергия:
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 Запознаване с основите на въпроса слънчева енергия и 
методи за измерване на радиацията; 

 Запознаване с основите на технологиите свързани със слънчевата енергия; 
 Запознаване с възможностите за активно и пасивно използване на слънчеви 

енергийни системи и тяхното въздействие върху околната среда. 
 

Речник 

 

Слънце 

 

Измерване на изолацията 

 

Използването на слънчева енергия 

 

Слънчеви топлинни колектори 

 

Фотоволтаични системи 

 
 
 

МОДУЛ  3 – ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ 
 

Партньор: COMU / TR 
 

Обхват на задачите    Подготовка на материалте за обучение по темата: основите на добиване 
и използване на вятърна енергия, времеви параметри, стойности, 
дефиниции, описания на работата, информация за най-новите 
разработки в технологиите според избрания модул. 

 

Примери за практически приложения на вятърната енергия, предимствата 
и недостатъците на вятърната енергия. 

 

Ефект от обучението: Усвоени  знания       
(участващият в курса е 
способен да): 

-  даде определение за вятърна енергия, 
-  опише начина на работа, 
-  опише начина на приложение, 
-  опише ползите от вятърната енергия, 
-  определи техническите изисквания за 

използване на вятърната енергия; 
 

Придобити умения       
(участващият в курса е 
способен да): 

-  избират подходящи методи за 
производство на вятърна енергия, 

- прилагат усвоените знания при 
производство и оползотворяванет 
на вятърна енергия, 

- правилното планиране  и прилагане 
на вятърната енергия в собствената 
ферма, 

- изчислява печалбите и рисковете; 
 

Придобити компетенции 
(участващият в курса е способен 
да): 

- автономно анализира и оценява 
нивото на риск и опасностите при 
използването на вчтърната енергия, 

- Независимо оценява печалбата от 
използване на вятърна енергия 
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и предприема адекватни мерки за 
нейното увеличение . 

 

Модулни ресурси на вятърната енергия: 
 

 Основи на вятърна енергия и преобразуването и в електрическа;  
- Измервания на скоростта и силата на вятъра - методи и инструменти; 
 Вятърни ферми; 

      Малки турбини; 
 Екологични аспекти при изграждането на инфраструктурата, използваща вятърна 
енергия; 
 Възможности за използване на вятърни енергийни системи в аграрния сектор. 

 

Модулът за вятърната енергия съдържа: 
 

 Текст он-лайн под формата на уроци и елементи, удостоверяващи придобитите 
знания; 

 анимации и видеа; 

 полезни линкове. 

Ползите от модула за вятърна енергия: 
 

 Запознаване с основите и проблемите на вятърната енергия; 
 Запознаване с познанията за въздушния поток и вятърната енергия; 
 Запознаване със знанието как да се измерва скоростта на вятъра; 
 Усвояване на знанията за видовете вятърни турбини и основите на тяхната работа. 

 

 
Речник 

 

Основи на вятърната енергия, стойности и измервания 
 

Вятърни ферми 
 

Основни принципи на изграждане на вятърни електроцентрали 
 

Екологични аспекти на вятърната енергия 
 
 

 
 

МОДУЛ  4 – ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ 

 

Партньор: 
 

New Edu /SK 

 

Обхват на задачите 
 

Подготовка на материалите за обучение по темата: основи и използване 
на геотермална енергия, времеви параметри, стойности, дефиниции, 
описания как работи, информация за най-новите разработки в 
технологиите, според избрания модул. 

 

Примерни проучвания, показващи приложението на геотермалната 
енергия, предимствата и недостатъците на геотермалната енергия. 
Управление на отпадъците в контекста на геотермалната енергия. 

 

Ефект от обучението: 
 

Усвоени  знания       
(участващият в курса е 
способен да): 

 

- опише  геотермалната енергия, 
- опише начина на работа, 
- опише начина на приложение, 
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- опише ползите от геотермалната 
енергия, 

- определи техническите изисквания 
за използване на вятърната енергия; 

 

Придобити умения       
(участващият в курса е способен 
да): 

- избират подходящи методи за 
производство на геотерм. енергия, 

- прилагат усвоените знания при 
производство и оползотворяванет 
на геотермална енергия, 

- правилното планиране  и прилагане 
на геотермалната енергия в 
собствената ферма, 

- изчислява печалбите и рисковете; 
 

Придобити компетенции 
(участващият в курса е способен 
да): 

- автономно анализира и оценява 
нивото на риск и опасностите при 
използването на геотерм.  енергия, 

- независимо оценява печалбата от 
използване на геотермална  
енергия и предприема подходящи 
мерки за нейното увеличаване. 

 

Модулни ресурси на геотермалната енергия: 
 

 Основи на получаване на геотермална енергия; 
 Начини за използване на геотермалната енергия; 
 Генериране на електроенергия от геотермални енергийни ресурси; 
 Топлинни помпи; 
 Използване в контекста на промените в ландшафта и селскостопанските практики. 

 

Модулът за геотермална енергия съдържа: 
 

 Текст, поставен он-лайн под формата на уроци и елементи, удостоверяващи 
придобитите знания; 

 анимации и видеа; 
 полезни линкове. 

Ползите от модула за геотермална енергия: 
 

 Запознаване с възможностите за производство на геотермална енергия; 
 Запознаване с проблемите, свързани с използването на геотермална енергия за 

производството на електроенергия и топлоенергия; 
 Използване на термопомпи; 
 Използване на геотермална енергия в контекста на управлението на ферма; 
 Възможности за използване на геотермална енергия за релаксиращи цели. 

 

Речник 
 

Рискове от геотермалната енергия 
 

Исторически преглед на използването на геотерм. енергия за производството на електроенергия 

Отопление, използващо геотермална енергия 

Топлинни помпи
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МОДУЛ 5 – ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
 

Отговорен партньор: Университет Balikesir BAUN / Турция 
 

Обхват на задачата:       Подготовка на учебни материали по темата: понятия  и приложение на 
хидроенергията, синхронизиране, параметри, стойности, дефиниции, 
описания на начина на работа, информация за съвременни технологични 
разработки според избрания модул. Примерни проучвания за 
практическото приложение на водната енергия, предимства и недостатъци  

Ползи от  

обучението: Придобити познания                          
(участниците в курса са 
способни да): 

- да дефинират какво е водна  енергия, 
- да опишат начините на работа, 
- да обяснят методите за приложение, 
- да изброят ползите от водната 

енергия, 
- да дефинират техническите 

изисквания за употребата й.
 

Придобити умения 
(участниците в курса са 
способни да): 

- да избират подходящи методи за 
производство на водна енергия, 

- да прилагат инструменти и материали 
за производство и оползотворяване на 
водната енергия, 

- да планират правилното използване 
на водната енергия в собствената си 
ферма,  

- да изчислят печалбата и риска;

                                                 

                                                Придобити компетенции 

(участниците в курса са 
способни да): 

- самостоятелно анализират и оценят 
нивото на риск и заплаха във връзка с 
оползотворяването на водната 
енергия,   

- независимо оценяват печалбата от 
използването на водна енергия и 
предприемат подходящи мерки за 
реализирането й. 

       Модулни източници за водна енергия: 

 Основи на производството на водна енергия и превръщането й в електричество; 
 Елементи на водноелектрически централи ; 
 Малки ВЕЦ; 
 Малки турбини; 
 Екологични аспекти в играждането на инфраструктура, използваща водна 
енергия; 
 Възможности за използване на системи за производство на водна енергия и 

тяхното приложение в аграрния сектор. 
 

Модулът за водна енергия съдържа: 
 

 Текст, представен онлайн под формата на уроци и елементи, удостоверяващи 
придобитите знания; 

 Анимации и видео; 
 Полезни връзки. 

 

Ползи от модула за водна енергия: 

 Запознаване с основите понятия за водната енергия; 



 
 

18 

 

 

 

 

 Запознаване с основните типове турбини и правила. 

 

Речник 

 

Хидро-база, стойности и измервания 

 

Основни принципи на изграждане на водноелектрическа централа  

 

Екологични аспекти на вятърната енергия  

 
 
 

МОДУЛ 5 – ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АГРО-БИОГАЗ 
 

Отговорен партньор:   Асоциация ARID  
 

Обхват на задачата:    Подготовка на учебни материали по темата: основи и използване на   
енергия от агро-биогаз, крайни срокове, параметри, стойности, 
дефиниции, описания как работи, информация за най-новите 
технологични разработки, според избрания модул. 

 

                                                  Примерни проучвания, показващи практическото приложение на 
енергията от агро-биогаз, предимства и недостатъци на биогаза. 
Управление на отпадъците в контекста на биогаза. 

 

Ползи от  

обучението:   Придобити познания                                                       
(участниците в курса са 
способни да): 

 

 
- да дефинират какво е инсталация за 

агро-биогаз и агро-биогаз енергия, 
- да опишат начините й на работа, 
- да обяснят методите за приложение, 
- да изброят ползите от употребата й , 
- да дефинират техническите 

изисквания изисквания за употреба 
на  инсталации за агро-биогаз; 

 

                                                       Придобити умения                         
(участниците в курса са 
способни да): 

 

- да избират подходящи методи за 
производство на енергия от агро-
биогаз,  

- да прилагат инструменти за 
производство и оползотворяване на 
енергия от агро-биогаз инсталации, 

-  да планират правилното й 
използване в собствената си ферма, 

- да изчислят печалбата и риска;
 

Придобити компетенции 

(участниците в курса са 
способни да): 

- самостоятелно анализират и  оценят 
риска и заплахата от използване на 
енергия от агро-биогаз, 

- независимо оценяват печалбата от 
употреба на енергия от агро-биогаз и 
предприемат подходящи мерки за 
придобиването й;
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Модулни източници за модула агро-биогаз: 
 

 Основи на добиването на енергия от агро-биогаз; 
 Производство на енергия от агро-биогаз; 
 Фермерът като производител на енергия от агро-биогаз, горива и електричество;  
 Употреба в контекста на екологичните промени и аграрни практики. 

 

Модулът за биогаз съдържа: 
 

 Текст, представен онлайн под формата на уроци и елементи, удостоверяващи 
придобитите знания; 

 Анимации и видео; 
 Полезни връзки. 

 

Ползи от модула за агро-биогаз: 
 

 Запознаване с възможностите за производство на агро-биогаз и неговите видове; 
 Запознаване с възможностите за производство на енергия и намаляването на 

замърсяването на околната среда в контекста на аграрното производство. 
 

 
Речник 

 

Агро-биогаз и неговата роля сред възовновяемите енегрийни източници 
 

Производството на агро-биогаз за енергийни нужди. 
 

Производство на електроенергия от агро-биогаз. 

 
3.2.3 Методи за оценка 

 

Всички резултати от обучението биват оценявани, те са писмени, което позволява да се направи 
проверка дали стажантът е постигнал резултат или не. Необходимо е да има образец за 
оценяване, за да се определи степента, до която са постигнати резултати от обучението. 

 

Сумарната оценка е оценка, която се опитва да обобщи знанията, придобити от учащите се, в 
даден момент във времето - обикновено в края на модула или програмата. Сумарната оценка е 
представена като оценка в края на курса на обучение и по същество означава, че е  обобщаваща 
за постиженията на някого и описание на постигнатото. 

 

Използването на сумарна оценка дава възможност за генериране на клас/ранг, който отразява 
постиженията на учащия се. 

 

Метод за оценка: изпит в края на всеки модул. Изпитът съдържа въпроси с няколко отговора 
(10 въпроса след всеки модул), които се отнасят до основните знания, умения и компетенции, 
посочени в резултатите от обучението. За да получи оценка, с която може да премине напред, 
обучаващият се  трябва да отговори правилно на най-малко 60% от въпросите. 
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4 Учебни материали под формата на учебник 
 

Учебните материали ще бъдат отпечатани под формата на учебник. Ръководството съпътства 
онлайн обучението. То ще бъде публикувано на езиците на всички партньори. Всички 
материали (снимки, кастинги, филми и текстове) ще бъдат създадени от партньорите и ще 
бъдат освободени от пречки за достъп, произтичащи от авторското право. 
 
Подробни технически указания, обясняващи как да подготвите учебника, са предоставени в 
съответния шаблон. 

 

4.1 Индикатори за успех 
 

Процесът на оценяване ще се основава на модела на Donald L Kirkpatrick - четири нива на 
оценка на обучението. Тази задача включва определяне на критериите за оценка и начина, по 
който ще се измерва успехът на обучението. 

 

Ще бъдат разработени въпросници за оценяване въз основа на тестове с въпроси с няколко 
отговора за оценка на придобитите по време на курса знания. Оценяването ще се осъществи в 
он-лайн среда в последния етап на всеки модул. 
 
Въпросници за удовлетвореността също ще бъдат използвани за проверка на знанията, 
придобити от участниците. Това ще бъде особено полезно по време на пилотното обучение и 
първите няколко, за да се подобри и евентуално да се преработи структурата му при 
последващо негово стартиране.   
 
 

4.2 Инструменти за оценяване на курса на обучение 
 

Инструментът за оценка ще бъде достъпен онлайн под линка: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1zC4AH4yxSk1cC-vXsoc1g4Ry-  
FL9Ap_COhbXhTYusUc/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/1zC4AH4yxSk1cC-vXsoc1g4Ry-FL9Ap_COhbXhTYusUc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1zC4AH4yxSk1cC-vXsoc1g4Ry-FL9Ap_COhbXhTYusUc/viewform?edit_requested=true
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5 Шаблон за докладване по държави 
 

1. Въведение 
 

a. кратка информация за това кога и как е организирано обучението, 
приложени инстументи за тестване. 

 

b. разпределение и участие на заинтересованите страни 
 

c. възникнали проблеми, извлечени поуки, препоръки за другите  

 

 

2. Описание на групата, която се обучава 
 

a. Държава, град/село, възраст, стаж, пол, вид (независимо от информацията, 
която решаваме да съберем) 

 

b. Кои пилотни инструменти са приложени и как  (семинар, онлайн, други) 
 

3. Обратна връзка за използваните инструменти  
  

a. Обратна връзка за пилотното обучение 
 

b. Обратна връзка за съдържанието на обучението 
 

4. Заключения 
 

5. Анекси  
 

a. Списък с участниците 
 

b. Снимки, ако има такива 
 

c. Друга информация 
 


