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Въведение  
Атрактивно и всеобхватно професионално образование и обучение (ПОО), както 

и висококачествено и лесно достъпно ПОО е основна цел на ЕС. Тези приоритети ще 

осигурят и по-добро качество на специалистите по ПОО - преподаватели, ментори, 

учители и консултанти. В това отношение една от основните цели на ЕС е да предостави 

ясни показатели и помощни материали за подкрепа на обучаващите се в областта на ПОО 

и да помогне в развитието на техните компетенции. Освен това те биха могли да бъдат 

допълнително подсигурени и с активни действия във всички заинтересовани страни 

съгласно националния контекст. 

Ученето на работното място е изключително ценено от Европейската 

администрация, но в също така и на национално равнище. То е важна основа за 

повишаване на заетостта и увеличаване на икономическия растежа в Европа чрез 

намаляване пропуските и несъответствията в уменията на работещите. В началното ПОО 

(стажове в индустрията, алтернативни модели и практически занятия в училищата за 

професионално образование и обучение) на преподавателите, инструкторите, менторите 

и учителите се осигурява обучение на работното място, успоредно с теоретичното 

обучение. По този начин се осигурява връзката между образованието и реалният трудов 

живот. Колкото по-силно е взаимодействието между двете, толкова по-високо е 

предлагането и по-лесно намирането на работа, което допринася за повишаване на 

заетостта на младите хора. В продължаващото професионално образование и обучение 

(ППОО) лицата, които провеждат вътрешно фирмените обучения, квалифицираните 

работници и собствениците на малки и средни предприятия, помагат на новоназначените 

служители да се интегрират в работната среда. Те се грижат за актуализиране и 

усъвършенстване на уменията на своите колеги, допринасяйки по този начин за 

повишаване на производителността и конкурентоспособността на компанията в която 

работят.  

Ръководството за обучение по проект Bio-FIT има за цел да подпомогне по-

широкото разбиране на ролята и значението на ПОО в отделните организации, както и 

на национално ниво в контекста на устойчиво и екологично развитие на селското 

стопанство. То ще предостави на инструкторите компетенции, които да позволят 

провеждането на ефективно ПОО, да улеснят придобиването на знания и прилагането на 

нови умения чрез използването на Bio-FIT обучителната програма. Ръководството се 

фокусира върху пет основни елемента на най-добрите практики, които се отнасят до 

важни аспекти на управлението и провеждането на съвременно професионално 

образование и обучение.  
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ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ 1. Анализ на необходимостта от обучение  
Несъответствията между действителното и желаното реализиране на ПОО могат 

да се дължат на редица фактори, от които липсата на необходими умения и знания са 

само две от тях. Внимателната оценка на потребността от обучение може да гарантира, 

че курсовете са разработени по подходяща методика за преодоляване на пропуските и че 

целите и задачите на обучението са в съответствие с отстраняване на тези пропуски.  

Основната стъпка в обучението е да извърши оценка на потребностите от такова. 

Идентифицирането и подборът на нуждите на всеки учащ се е ключът към успешното 

провеждане на всяка програма за обучение. Обучаващите се или потенциалните 

инструктори трябва да съзнават гъвкавостта на изискванията за подготовка и провеждане 

на ПОО за определени целеви групи. В повечето случай курсовете за ПОО трябва да 

бъдат подготвени от самото начало. Ето защо обучаващия персонал трябва да има 

необходимите специфични технически умения, за да може да подготви или адаптира 

учебната програма и учебните материали за нуждите на дадената аудитория. В същото 

време те трябва да могат да следват неформален подход на обучение и да осигуряват 

постоянна помощ на бенефициентите по време на периода на обучение.  

Във връзка с това в този модул се определят няколко конкретни образователни 

цели (ОЦ):  

Преподавателите в ПОО следва да могат да:  

ОЦ 1: Обяснят как анализа на необходимостта от обучение спомага в 

разработването на учебния план.  

ОЦ 2: Изброят стъпките за извършване на анализ на необходимостта от обучение.  

ОЦ 3: Разработят необходимите инструменти нужни за провеждане на анализа на 

необходимостта от обучение.  

ОЦ 4: Подготвят методика за изготвяне на финален доклад относно проведеният 

анализ на необходимостта от обучение  

 

Образователна цел 1 (ОЦ1): Обяснете как анализа на 

необходимостта от обучение спомага в разработването на учебния 

план. 
Анализът на необходимостта от обучение (АНО) идентифицира пропуските 

между начина, по който обучаващите / наставниците на ПОО в областта на органичното 

земеделие понастоящем осъществяват (реално изпълнение) дадено обучение и как бихте 

искали то да бъде проведено (желаното изпълнение). Основните причини за 

установените пропуски могат да бъдат пряко свързани с отсъствието на един от петте 

ключови фактора за ефективност:  

1. Ясни очаквания за извършената работа;  

2. Ясна и незабавна обратна връзка за ефективността на извършената 

дейност;  



 

 pg. 5 

BIO-FIT РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ 

3. Адекватна материална база, включително подходящи инструменти, 

материали и работно място;  

4. Мотивация и стимул за качествено изпълнение; и  

5. Умения и знания, необходими за професионалното обучение.  

 

Обучителният курс може да разгледа някои или всички пет ключови фактори за 

ефективност. Съдържателният АНО може да помогне на инструкторите и създателите на 

селскостопански политики да решат дали е подходяща намесата чрез обучение, за да се 

преодолеят установените липси на знание. Основните причини за провеждането на АНО 

са:  

➢ Да се определи дали наистина е необходимо провеждане на обучение;  

➢ Да се определи причините за лошо представяне;  

➢ Да се идентифицира съдържанието и обхвата на обучението;  

➢ Да се дефинира желания резултат от обучението;  

➢ Да се осигури базова линия за оценка; и  

➢ Да се спомогне при получаване на подкрепа от управляващия персонал.  

 

Образователна цел 2 (ОЦ2): Списък на стъпките за извършване на 

анализ на необходимостта от обучение 
Целта на тази точка е да подобри знанията, уменията и разшири компетенциите, 

за да отговори на нуждите за провеждане на ПОО в селското стопанство. Съответно 

обучението следва да се основава на приложимите стандарти и наръчници.  

 

Важните фактори, на които трябва да се обърне внимание, при разработването на 

специализирани стандарти и наръчници за ПОО в областта са:  

➢ Обучителните курсове трябва да бъдат актуални с моментното състояние 

на селските райони;  

➢ Извършваните обучения следва да бъдат в съответствие с националните / 

европейските практики и стандарти;  

➢ Трябва да бъде изготвен стандарт за оценка на обучението, както и 

препоръки за последяващи действия; и  

➢ Трябва да бъде осигурена основа за избор и поддръжка на място за 

прилагане на биоторове.  

Показателите, които често се използват за определяне на желаната ефективност, 

са:  

➢ Професионално описание (ISCO / ESCO) на обучаващите се и  
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➢ Национални практики и стандарти (ЕКР / НКР).  

Понякога е необходимо да се интервюират и други заинтересовани страни, като 

мениджъри или супервйзери, за да се определи желаното представяне и ефективност.  

Стандартите, които се предлагат в рамката на Знания – Умения - Компетенции, 

трябва да бъдат възможно най-ясни и конкретни, така че да подлежат на наблюдение и 

оценка. След като те се определят, се провежда АНО, за да се идентифицират пропуските 

на знание в крайните потребители в рамката на тази рамка.  

Какво е рамката на Знания – Умения - Компетенции?  

➢ Знания, които се състоят от информация и разбиране, необходими за 

провеждане на обучение по ПОО в определена тематична област;  

➢ Умения, които се състоят от практични дейности, необходими за 

осъществяването на ПОО; и  

➢ Широки компетенции, които включват мнения и опит, свързани с 

провеждането на ПОО.  

За да се определи желаното изпълнение в конкретни и измерими термини, 

преподавателят / менторът трябва да ревизира и да определи общите знания, умения и 

компетенции, необходими за изпълнение на съответното ПОО. Добрите дефиниции за 

представяне и ефективност имат следните качества:  

➢ Те представят постиженията и / или поведението на изпълнителя;  

➢ Те са видими;  

➢ Те са измерими;  

➢ Те могат да бъдат оценени от независими наблюдатели;  

➢ Те дават ясен, недвусмислен отговор – на "Добре ли съм се представил или 

не?"; и  

➢ Те са под контрола на изпълнителя.  

За всеки отчет за изпълнение, преподавателят / менторът трябва да идентифицира 

показател за представяне и ефективност, който описва качеството, количеството, 

времето или цената. След като бъде взето решение относно измеримите показатели за 

въпросните резултати, се установяват цели за всеки индикатор.  

В последяваща стъпка се използват същите показатели, за да се оценят знанията, 

уменията и компетенциите на преподаватели по ПОО (текущо или действително 

представяне, като следва да се идентифицира действителното представяне).  

➢ Решение как да се използва методологията,  

➢ Разработване на инструменти за оценка,  

➢ Събиране и анализ на данните,  

➢ Провеждане на анализ на причините и  
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➢ Идентифициране на възможните решения за подобряване на 

представянето.  

 

Следните стъпки могат да бъдат определени при провеждането на АНО:  

Стъпка 1: Определяне на проблема - желаното представяне трябва да бъде 

определено и сравнено с действителното.  

Стъпка 2: Избор на методологията - Кой или какво трябва да се оцени? Размер на 

извадката? Какви методи трябва да се използват?  

Стъпка 3: Определяне на най-подходящите инструментите за оценка - изгответе 

ги или ги адаптирайте за конкретния случай.  

Стъпка 4: Събиране на данни - идентифицирайте кой да събере данните, колко 

време ще бъде отделено и как ще бъде контролиран този процес.  

Стъпка 5: Анализ и представяне на данните - подбор на подходящи аналитични 

методи (качествени и / или количествени).  

Стъпка 6: Причинни анализи и препоръки - извършване на каузален анализ, за да 

се определи дали лошото представяне е свързано с отсъствието на Знания – Умения - 

Компетенции или на други по дълбоки причини. Взимане на решение относно 

необходимото обучение.  

 

Образователна цел 3 (ОЦ3): Разработване на необходимите 

инструменти за провеждане на анализ на необходимостта от обучение  
Разработването на подходящи инструменти е много важна стъпка в процеса на 

проектиране на АНО. Добрият инструмент измерва конкретно това, което следва да бъде 

оценено. В зависимост от целите на анализа на необходимостта от обучение трябва да 

бъде избран и / или създаден подходящ инструмент. Такива инструменти могат да 

включват:  

➢ Интервю с преподаватели в ПОО,  

➢ Въпроси за фокус групи,  

➢ Казуси,  

➢ Контролни списъци за производство и приложение на биоторове, и  

➢ Примерни формуляри за оценка на съоръженията / оборудването или 

инвентаризация.  
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Образователна цел 4 (ОЦ4): Подготовка на методика за 

изготвяне на финален доклад относно проведеният анализ на 

необходимостта от обучение 
 

След като данните бъдат анализирани, трябва да се изготви доклад, който 

включва:  

➢ Общ преглед: Кратък преглед на целта, задачите и резултатите на АНО.  

➢ Описание на процеса: Описание на целия процес на анализ на 

необходимостта, включително целта и метода (ите), използван (и) за събиране на 

информацията, и хората, участващи в процеса.  

➢ Обобщение на резултатите: В този раздел данните трябва да бъдат ясно и 

изчерпателно представени и да подчертават всички значими модели или резултати.  

➢ Предварителни заключения: Описание на анализа на данните и фокусиране 

върху ключови проблеми, които са наблюдавани. Анализ на изводи и защо са направени.  

➢ Препоръки: Предоставяне на препоръки относно обучението. Фокусиране 

върху най-належащите проблеми или области на обучение. Конкретизиране на 

проблемите, свързани с обучението, отчитайки как трябва да се изпълнява програмата, 

кой трябва да бъде включен и как, кога и къде трябва да се проведе обучението.  

➢ Потенциални бариери: Предложение за потенциални ограничения и 

възможни техни решения.  
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ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ 2 Планиране на обучението  
Провеждането на успешен курс на обучение изисква много предварително 

планиране, включително идентифициране на потребностите на участниците чрез анализ 

на необходимостта и прилагането на тази информация в плана за обучение. Чрез 

прегледа на техниките за оценка на анализа на необходимостта и използване на 

конкретни цели в обучението, необходимите умения за планиране на даден обучителен 

курс ще бъдат осигурени. Водещите принципи в разработването на учебни програми са, 

че те трябва да бъдат:  

➢ Разработени съвместно със заинтересованите страни,  

➢ Съгласувани с националната квалификационна рамка и разработени с 

помощта на експерти по проектиране на учебни планове.  

➢ С фокус върху ефективното прилагане на ревизираните програми, които са 

разработени съгласно споменатите ръководни принципи.  

В по-дългосрочен план, тези програми следва да подлежат на ревизират и 

оценяват, за да се гарантира, че продължават да отговарят на предварително 

определените нужди. Процесът на оценяване и ревизия трябва да включва събирането, 

компилирането и анализа на данни от обучителни проучвания, обратна връзка от страна 

на работодателите и актуалните международни тенденции.  

Специфичните учебни цели (ОЦи) в този модул са както следва:  

Специалистите в областта на професионалното образование и обучение трябва да 

могат да:  

ОЦ 1: Опишат стъпките, необходими за планиране и изпълнение на обучението.  

ОЦ 2: Опишат как да изберат участниците.  

ОЦ 3: Разработят избрани компоненти от учебната програма.  

ОЦ 4: Опишат как ще бъде проведена пилотна програма на обучението.  

ОЦ 5: Обяснят значението и важността от инструментите за оценка на знанията и 

уменията.  

ОЦ 6: Обяснят как да бъде избрано място за полево обучение.  

 

Образователна цел 1 (ОЦ1): Опишете стъпките, необходими за 

планиране и изпълнение на обучението  
За разработка на план за обучение, преподавателят използва 10 въпроса, всеки от 

които съответства на една стъпка в процеса. Отговорите на въпросите съставят този план 

в пълнота.  

1. Дефиниране на проблем / пропуски в обучението?  ->  Конкретизиране на 

темите за обучение.  

2. Коя е целевата група за курса на ПОО?  ->  Избор на участници.  
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3. Какви приложими знания ще добият курсистите след обучението?  ->  

Изготвяне на цели на обучението.  

4. На какво ще бъдат обучени?  ->  Взимане на решение относно съдържанието на 

обучението.  

5. Какви методологии ще се използват?  ->  Избор на методологии за обучение  

6. Какви материали / помощни средства ще са необходими?  ->  Подготовка на 

материали и помощни средства за обучението.  

7. Кога / къде ще се проведе обучението?  ->  Взимане на решение относно времето 

и мястото за провеждане на обучението.  

8. Как ще се оценява обучението?  ->  Избор на методите за оценка.  

9. Кои ще бъдат инструкторите?  ->  Избор на преподаватели.  

10. Как ще бъде финансирано обучението?  ->  Намиране на източник за 

финансиране.  

 

Образователна цел 2 (ОЦ2): Опишете как ще изберете 

участниците  
Критериите за подбор на кандидатите трябва да бъдат изготвени преди да се 

проведе обучението, взимайки под внимание следните фактори:  

➢ Записване на подходящ брой участници в курса на ПОО,  

➢ Дефиниране на основните познания и умения, необходими за започване на 

обучението,  

➢ Избор на подходяща комбинация от курсисти със съизмерими нива на 

умения и близки професии, така че обучението да е подходящо за всички участници,  

➢ Идентифициране на участниците, които ще могат да упражняват 

придобитите умения веднага след обучението.  

Като цяло курсистите се избират въз основа на няколко критерия, включително 

информация за тяхната мотивираност; способности и опит; познания за състоянието на 

пазара относно предоставяне на ПОО; наличните ресурси и т.н. Точките отнасящи се към 

всеки отделен елемент в критериите, трябва да бъдат коригирани спрямо избраната 

целева група. За да се осигури успешно обучение на специалисти в областта на ПОО в 

съответната област (например "Производство и приложение на биоторове"), трябва да 

бъдат предоставени писмени критерии за подбор на обучението за ПОО на всички 

възможни кандидати. Тези критерии могат да включват:  

▪ Кандидатите се интересуват от тематичната област на предлаганите 

обучителни услуги и имат подходящ опит за придобиване на нови умения.  

▪ Кандидатите могат да участват в целия курс на обучение.  
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▪ Кандидатите могат да приложат новите си умения след завършване на 

курса.  

▪ Неподходящите кандидати се отхвърлят въз основа на критериите за 

подбор.  

▪ Изборът на учащи е оспорван, селекцията е въз основа на представяне на 

предложение или писмен документ.  

▪ Бъдете гъвкави и креативни, когато се опитвате да разрешите проблем, 

свързан с подбора.  

▪ Мотивирайте учащите се, като ги възнаградите с технически материали и 

сертификати.  

 

Образователна цел 3 (ОЦ3): Разработване на избрани компоненти 

от учебна програма  
Разработването на учебна програма е важна стъпка в процеса на планиране на 

обучение. Обикновено най-подходящ е модулният подход. Учебните пакети са 

разработени въз основа на взаимосвързани елементи, които обхващат една тема. 

Модулният подход е гъвкав и позволява адаптиране към конкретни курсисти, така че те 

да могат да участват или да пропуснат част от курсовете, в рамките на разумни граници, 

за да придобият или да повишат уменията, които са им необходими.  

Съществуват редица важни съображения при подготовката на учебната програма 

за ПОО.  

▪ Учебният план трябва да бъде гъвкав, променлив и адаптивен към хората 

със специфични потребности.  

▪ Той трябва да е със специфична насоченост към курсистите, отчитайки 

техния произход, възраст, образование, опит, умения и възможностите им за бързо 

намиране на работа.  

▪ Анализа за необходимост за конкретен участник е от съществено значение 

при оценката на нивото на уменията и способността за управление на индивида, което е 

основа за разработване на учебната програма.  

▪ Съдържанието на учебната програма трябва да бъде съобразена с 

предоставянето на необходимите умения за конкретната компетентност.  

▪ Използване на неформални подходи за развитие на уменията като 

дискусии, демонстрации, ролеви игри, практически упражнения, групово и 

индивидуално представяне, практическо посещение на място и споделяне на опит.  

▪ Фокус върху практическото обучение, а не теорията. Подходящото 

съотношение е 80% практично и 20% теоретично обучение.  

По време на разработването на учебната програма трябва да се имат предвид 5 

основни компонента:  
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1. Цели / Дейности  

2. Методология за обучение  

3. Времетраене  

4. Материали и помощни средства  

5. Оценяване на курса  

Изготвянето на Образователни цели в програмата за обучение е съществен 

въпрос, тъй като те:  

▪ Служат като основа за изработването на целия учебен план, включително 

определяне на подходящо съдържание, методика и място за обучение;  

▪ Прилагат се при оценяване на обучението; и  

▪ Използват се за улесняване на активното учене.  

Има вида цели: общи и специфични. Общата цел описва задачите, с които 

учащите се ще могат да се справят след обучението. Те са свързани с професионалните 

им задачи. Специфичната цел описва какво ще научи или ще може да прави курсиста 

след като завърши част от обучението. Това също е известно като знания, умения и 

компетенции, необходими за постигане на основната цел. Има четири основни 

компонента за подготвяне на конкретна цел:  

1. Идентифициране кога трябва да се демонстрират знания или ниво на 

представяне.  

2. Идентифициране кой трябва да демонстрира компетентност.  

3. Представяне на описание за очакваното ниво на представяне.  

4. Описание колко добре трябва да бъде демонстрирано нивото на 

изпълнение.  

След като целите, практиката и обратната връзка са включени в дизайна на курса, 

следващата стъпка в процеса на проектиране е да се изберат методите за реално 

обучение. Има много методи, от които да избирате. Когато селектирате метод на 

обучение, си отговорете на следните въпроси:  

▪ Подходящ ли е този метод за целите?  

▪ Има ли достатъчно преподаватели, които да използват този метод на 

обучение?  

▪ Има ли ресурси за използване на този метод на обучение?  

▪ Необходими ли са допълнителни помощни средства?  

▪ Какъв е прогнозният размер на групата, която трябва да бъде обучена?  

▪ Необходима ли е специална конфигурация на класната стая?  

▪ Подходящ ли е този метод за групово обучение, индивидуално обучение 

или и за двете?  
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▪ Кои часове са на разположение за провеждане на обучението?  

▪ Каква е квалификацията на курсистите?  

▪ Избраните методи ще стимулират ли интерес и ще предоставят ли 

допълнително разнообразие? 

Учебните материали са от решаващо значение за провеждане на обучението. 

Ефективната им употреба може да гарантира, че по време на курса се използват различни 

стимули за учене. Интегрирането на различни видове материали в процеса ще спомогне 

за запазването на интереса и вниманието на курсистите. Има пет основни класификации 

на учебните материали. Те включват:  

▪ Печатни материали,  

▪ Материали, които не се прожектират,  

▪ Материали, които се прожектират,  

▪ Аудио-визуални материали и  

▪ Компютърно базирани материали.  

Следващата стъпка е да се опише най-общо курса и да се означи очакваното време 

за провеждане. Това включва изготвянето на всички съпътстващи документи, не се има 

в предвид учебни или презентационни документи. За всяка определена цел, представена 

по време на курса, преподавателят трябва да избере подходящи практически задачи, 

методи на обучение и материали. Комбинирането на всички тези елементи създава 

общото съдържание на курса.   

По време на разработването на учебната програма, трябва да се изготви и 

програма / график. Той представлява списък с описание на всички дейности, предстоящи 

да се случат за всеки един ден от курса. Курсантите получават програмата с 

последователността на курсовите дейности. Информацията, която се изписва в 

програмата на обучението, включва:  

▪ Името на курса,  

▪ Дни на обучение (дни от седмицата и / или деня)  

▪ Часови блокове за всички обучителни дейности и  

▪ Кратко описание на всички дейности по обучение.  

 

Образователна цел 4 (ОЦ4): Опишете как ще бъде проведена 

пилотна програма на обучението 
Преди да се приложи нова учебна програма, тя трябва да бъде тествана пилотно, 

за да се определи дали целите, съдържанието, разпределението във времето, материалите 

за обучение и инструментите за оценяване са подходящи. Пилотният тест на учебната 

програма включва следните стъпки:  
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1. Организиране на семинар за преподавателите, необходим за финализиране 

на учебната програма, включително: цели, съдържание, модули / материали, място за 

обучение, помощни средства.  

2. Тъй като обучението е в тестова фаза, се изготвя доклад относно 

съдържанието, методологиите, времето за обучение и обратната връзка от всеки 

обучаван.  

3. Като част от оценката на обучението, на курсистите се предоставят тестове 

за оценка на напредъка им след преподаване на конкретни теми. Получава се обратна 

връзка относно съдържанието на курса, методологията, предоставените материали, 

разпределението на времето, мястото за обучение както и за допълнителните помощни 

средства.  

4. След провеждането и оценяването на пилотния тест, инструкторите трябва 

да надградят и ревизират учебната програма. Трябва да се коригира съдържанието на 

курса в откритите проблемни области (методология, материали, тестове преди и след 

курса).  

 

Образователна цел 5 (ОЦ5): Обяснете значението и важността от 

инструментите за оценка на знанията и уменията 
Оценката на обучението е от решаващо значение, за да се:  

▪ Определи дали обучението е постигнало своите цели.  

▪ Оцени стойността на програма за обучение.  

▪ Посочат областите на програмата, които се нуждаят от подобрение.  

▪ Определи подходящата аудитория за бъдещи програми.  

▪ Ревизират и подсилят ключовите програмни точки в полза на обучаващите 

се.  

Оценката трябва да бъде фокусиране в 3 аспекта на обучението: знания, умения и 

по-широки компетенции. Последното (по-широки компетенции) е най-трудно за 

измерване, защото включва мнения или отношение и обикновено е част от произхода и 

личността на индивида. По-широки компетенции, които могат да бъдат измерени, се 

проявяват чрез комуникационни умения, умения за консултиране или умения за 

наставничество. Оценката обикновено се извършва:  

▪ Ежедневно.  

▪ По време на обучителната програма.  

▪ В края на обучителната програма.  

▪ След като участниците се върнат на работното си място.  

 

Оценка на базата на знания  
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Измерването на придобитите знания от дадено лице чрез инструменти за оценка 

или тест е сложен процес. За да се измери ефективно придобиването на знания, тестът 

трябва да бъде внимателно подготвен. Добрият тест:  

▪ измерва точно валидността  

▪ измерва последователно надеждността  

▪ е обективен  

▪ е дискриминативен  

▪ е изчерпателен и лесен за употреба  

След разработването на група от тестове и тяхното ревизиране и редактиране, 

избраните въпроси се организират в тест или въпросник, отчитащ познанията. 

Инструкторът на ПОО трябва да вземе решение за броя и вида на въпросите, които 

трябва да бъдат включени, както и за реда, по който те ще бъдат представени на 

обучаващия се. Трябва да бъдат разработени указания за обучаващия се и методология 

за оценяване. След като тестът бъде събран и указанията са написани, счита се за добра 

практика, всяка една част по отделно да се прегледа още веднъж критично. Трябва да се 

обърне внимание на граматиката и да се зададат следните въпроси:  

▪ Разработени ли са въпроси, обхващащи всички цели в учебния материал?  

▪ Броят на въпросите адекватно ли отразява учебния материал?  

▪ Всички елементи адекватно ли оценяват възможностите на курсиста да 

усвои целите на курса?  

▪ Ясно ли са предоставени указанията?  

▪ Избегнати ли са трудни, очевидни или неуместни въпроси?  

▪ Всеки въпрос отделен ли е и независим от останалите въпроси?  

▪ Има ли подобни въпроси, които са групирани заедно?  

▪ Проектиран ли е тестът, така че да е лесен за оценка?  

▪ Ще получи ли обучаващия се пълноценна обратна връзка относно 

отговорите си?  

Когато е възможно, тестът трябва да бъде пилотно тестван, преди да се използва 

в редовни програми за обучение.  

 

Оценка на компетентността  

Когато се използват инструменти за оценка на компетентност, се оценяват умения 

като комуникативност, консултиране, разрешаване на организационни проблеми. Най-

често срещаните инструменти са чек листове и казуси, които предоставят голямо 

разнообразие от умения и дейности в реални ситуации, свързани с ежедневната работа, 

и правят оценката на нивото на изпълнение по-обективна.  
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Основните предимства на оценките на компетентност са следните:  

▪ Гарантират, че обучението се основава на стандартизирана процедура;  

▪ Спомагат за стандартизирането на учебните материали;  

▪ Създават база за демонстрации на преподавателите;  

▪ Функционират като инструмент за самооценка или партньорска оценка;  

▪ Гарантират, че всички умения на учащите се се оценяват съгласно един и 

същ стандарт; и  

▪ Осигуряват база за последяващи оценки на обучени специалисти по ПОО.  

Въпреки това съществуват някои ограничения в оценките на базата на 

компетентност:  

▪ Необходима е сериозна инвестиция от време и усилия за разработване на 

система за оценка;  

▪ Могат да се използва от специалисти с професионално образование и 

обучение, които имат опит в селскостопанските практики или дейности, които трябва да 

се научат.  

Могат да се използват два вида системи за оценка на уменията основани на 

компетентност: цифрови и задоволителен / незадоволителен.  

▪ Числовата скала задава номер на определени нива на представяне. Това 

позволява на обучаващите и курсистите лесно да измерват напредъка си и обикновено се 

използва заедно с ръководства за обучение.  

▪ Вторият вид рейтингова скала е от типа да / не (напр. успешен / неуспешен, 

задоволителен / незадоволителен) система, която често се използва с чек листове.  

 

Образователна цел 6 (ОЦ6): Обяснете как да бъде избрано място 

за полево обучение 
Успехът на програмата, основана на компетентност, зависи от наличието на 

място, където обучаващите се могат да се сблъскат с голям брой реални ситуации и да 

практикуват в среда, която укрепва стандартите за качество, определени в програмата за 

обучение.  

Местата за обучение трябва да бъдат избрани въз основа на следните критерии:  

▪ Подходящ географския район, климатични условия и отглеждани култури;  

▪ Достъп до оборудване и материали (биоторове);  

▪ Наличие на персонал (брой персонал, необходими умения);  

▪ Достъпно с подходящ транспорт; и  

▪ Прогнозиране на възможни трудности / затруднения.  
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ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ 3. Осъществяване на обучение  
При внимателно планиране, преподавателите могат да гарантират, че целите на 

обучението отразяват нуждите от неговото провеждане и приложените методите 

осигуряват постигането на тези цели. Основната цел при предоставяне на ПОО е да се 

изготвят планове за провеждане на ефективен курс на обучение в контекста на 

предварителната програма за обучение. Всеки преподавател по ПОО трябва да бъде 

специализиран в различните техники на обучение. В тази връзка специфичните учебни 

цели в третата част на това ръководство са както следва:  

Специалистите в областта на професионалното образование и обучение трябва да 

могат да:  

ОЦ1: Демонстрират четирите типа ролеви игри.  

ОЦ2: Демонстрират разнообразие от брайнсторм техники.  

ОЦ3: Демонстрират способност за решаване на казуси.  

ОЦ4: Демонстрират техника майнд мапинг.  

ОЦ5: Демонстрират използването на усъвършенствани техники за провеждане на 

лекции.  

ОЦ6: Демонстрират използването на усъвършенствани дискусионни техники.  

ОЦ7: Демонстрират използването на игри и упражнения за придобиване на 

практични знания.  

 

Образователна цел 1 (ОЦ1): Демонстрирайте четирите типа 

ролеви игри  
Когато се използват ролеви игри, обучаващи се практикуват уменията, които са 

придобили по време на курса. Ролевата игра е добър метод за преподаване на поведение, 

умения за консултиране и решаване на проблеми. Има четири форми на ролеви игри:  

1. Ролеви игри по сценарий -  следва се предварително подготвен писмен 

сценарий.  

2. По време на коучинг ролеви игри, инструкторът демонстрира умения, като 

включва и други участници в процеса, окуражавайки задаването и отговарянето на 

въпроси относно проблема, който трябва да бъде решен.  

3. Спонтанната ролева игра се използва от преподавателя по време на обща 

дискусия за демонстриране на подход или начин за справяне със ситуация.  

4. Ротативното трио ролева игра дава възможност на всеки човек в група от 

трима да играе различна роля. Ролевата игра се състои от три различни кръга. Двама 

души от групата участват в изпълнението на различни сценарии, а третият често действа 

като наблюдател, който коментира дейностите.  
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Чрез участия в различни сценарии курсистите могат да получат полезни знания 

относно начините, по които биха реагирали други хора в специфични ситуации; кои 

подходи вероятно ще сработят, и кои биха могли да бъдат контра продуктивни. 

Участниците могат също така да разберат какво изпитват колегите им поставени в 

конкретната ситуация. Също така, ролевите игри подготвят за определени ситуации и 

позволяват на обучаващия се да трупа опит и самочувствие, което ще му помогне да се 

справи с подобни ситуации в реалния живот. Някои от недостатъците при използването 

на ролеви игри като метод са:  

• Ролевата игра често отнема много време.  

• Тя се нуждае от детайлни инструкции.  

• Понякога изисква много подготовка.  

• Не могат да се използват за оценяване на поведение.  

 

Образователна цел 2 (ОЦ2): Демонстрирайте разнообразие от 

брайнсторм техники 
Терминът "брайнсторм" придоби общоприето значение за творческо мислене. 

Брайнсторминг-ът стимулира нови идеи, спомага при решаване на проблеми, мотивира 

и развива работата в екип.  

Има много варианти на брайнстроминг, но основните принципи са еднакви.  

• Класически брайнсторминг: процес за извличане на колкото се може 

повече идеи за най-кратък период от време, без да цензура.  

• „Rawlinson“ брайнсторминг: фасилитатор описва проблема и разкрива 

методите, които той / тя е използвал за неговото решение. След това той / тя приканва 

останалите участници да предложат други решения.  

• Хипотетичен брайнсторминг: предоставяне на теоретични решения на 

хипотетичен проблем с изместване на фокуса към тяхното приложение към реалния 

проблем.  

• „Trigger“ брайнсторминг: проблемът се дефинира и всеки курсист изготвя 

списък с възможни решения. Участниците задраскват споделените идеи, като всяка 

представена може да стимулира намирането на други.  

Най-общо процесът на брайнсторминг включва:  

1. Дефиниране и всеобщо приемане на целта.  

2. Събиране на идеи и предложения, в рамките на определен период.  

3. Категоризиране / синтез / комбиниране / прецизиране.  

4. Оценка / анализ на ефектите или резултатите.  
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5. Определяне на приоритети на опциите / изготвяне на категоризиращ 

списък в зависимост от случая.  

6. Съгласуване на действия и срокове.  

7. Наблюдение и контрол на последяващи действия.  

 

Образователна цел 3 (ОЦ3): Демонстрирайте способност за 

решаване на казуси 
Решаването на казус е метод на обучение, при който се разглеждат проблеми от 

работното ежедневие и техните реалистични решения. Този метод използва решенията, 

като форма на затвърдяване на знанията на обучаващите се. Решаването на казуси може 

да бъде особено подходящо за развиване на интелектуални умения от по-висок порядък 

като анализ, синтез и критика. Също така спомага в подобряването на запаметяване, 

припомняне и приложението на знанията в реални ситуации. Основното предимство на 

казуса е, че той се фокусира върху реални ситуации.  

Съществуват два вида казуси:  

• Пълна информация: В този вид цялата информация, необходима за 

подготовката на казуса, е достъпна от началото.  

• Частична информация: Информацията се предоставя на етапи. Когато 

обучаващият завърши един раздел от казуса, частта се обсъжда задълбочено, преди да се 

премине към следващия раздел.  

Казусът има следните предимства като метод на обучение:  

• Развива уменията за работа в екип сред участниците.  

• Провокира аналитичните и комуникационни умения на участниците. 

• Спомага развитието на уменията за решаване на проблеми.  

• Използва реалистични и подходящи ситуации, които са пряко свързани с 

работата на участниците.  

• Учащите се запознават с различни гледни точки или решения на 

проблемите, представени в казуса.  

• Преподавателят и/или учащите могат да предложат казуси за разглеждане.  

Въпреки това, казусът има и някои недостатъци:  

• Отнема повече време в сравнение с други преки методи  

• Казусите понякога не са реалистични и липсва непосредствена връзка със 

специфичните организационни обстоятелства 

• Някои казуси може да бъдат трудно възприети от курсистите в писмена 

форма.  
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Използването на казуси в обучението се прави в следните 6 стъпки:  

Стъпка 1: Представят се сценарии на случая.  

Стъпка 2: Дефинират се очакваните резултати от казуса (Целта на обученето).  

Стъпка 3: Осигурява се необходимото време за разглеждане и възприемане на 

подробностите около проблемите, както и за анализ на възможните решения.  

Стъпка 4: Наставляват се групите по време на дискусиите по казуса. Това се прави 

като:  

Стъпка 5: Работните групите се съберат на обща дискусия и представят своите 

резултати.  

Стъпка 6: Обобщават се и се обединяват всички резултатите.  

 

Образователна цел 4 (ОЦ4): Демонстрирайте техника майнд 

мапинг 
Майнд мапинг е форма на брайнсторминг. Нейната основна цел е да стимулира 

генерирането на максимално много идеи, без да се поставят условия относно тяхното 

качество. Разликата е, че в тази форма на брайнсторминг, идеите са очертани в пътеки, а 

не написани в линейна прогресия. Има няколко начина за провеждане на майнд мапинг. 

Разработване на флипчарт (Фигура 1) чрез:  

• Проблемът се изписва в центъра като се описва кръг около него. 

• Първо се идентифицират основните компоненти на проблемът чрез 

брайнсторминг. Те се отразяват чрез права линя излизаща от основния кръг.  

• В случай когато дискусията продължава, допълнителните идентифицирани 

елементи се отразяват правейки графиката все по-всеобхватна.  

• Ако е необходимо могат да бъдат добавени илюстрации и изображения в 

непосредствена близост до централната линия.  

• Когато идеите се развиват, брейнстормингът може да се провежда 

систематично, от центъра навън, или асиметрично прескачайки от място на място.  
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Фигура 1. Разработване на флипчарт 

 

2. Друга форма на майнд мапинг която работи добре, е когато се съпоставят два 

централни компонента, като предимствата и недостатъците на една идея. В тази форма 

на майнд мапинг се използва формата на дърво като дънера е основната тема, а двата 

водещи клона са предимствата и недостатъците (Фиг. 2). 

 

 

 

Фигура 2. Майнд мап дърво 

 

Използването на майнд мапинг в обучението има следните предимства:  

• Скорост: Може да развиете идеите бързо.  

• Запаметяват се повече неща: небезизвестно е, че една мисловна карта може 

значително да стимулира мозъка по нови начини, спрямо стандартни линейни записки.  
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• Улеснява процеса на изучаване и го прави по-забавен: едно от най-

големите предимства на майнд мапинг техниката е, че можете да я използвате за по лесно 

усвояване на материала.  

• Лесно могат да се добавят идеи и след приключване на първоначалния 

процес: майнд мапинг инструментите позволяват лесно да добавяте нови идеи. Просто 

добавяте нови клони към виртуалното дърво 

• Свързани факти: майнд мапинг ще ви научи как да се съсредоточите върху 

взаимоотношенията и връзки, които съществуват между отделните идеи, което ще ви 

доведе да свързани факти.  

• Адаптивност: Майнд мапинг инструменти могат лесно да се адаптират към 

широк спектър от задачи - четене на лекции, писане на есета или бизнес планове.  

• Прегледност на вашите идеи: може би най-голямото предимство на 

мисловните карти е, че те ще ви помогнат да създадете по-дълбоко разбиране на темата 

будеща интерес, което означава, че ще получите всеобхватен преглед на всички свързани 

идеи, концепции и мисли. 

Въпреки това, мисловните карти също идват с техния набор от недостатъци. Ето 

и някои от най-забележимите от тях. 

• Трудно е да се използва от хора, със силно развита логическа мисъл: майнд 

мапинг, могат да бъдат изключително полезни в брайнсторминг сесии, тъй като 

насърчават креативното мислене. Въпреки това, често хората със силно развита 

логическа мисъл им е трудно да се доверят на своите творчески дарби или интуиция, 

защото логиката е доминиращата част на техния модел на мислене. 

• Отнема време: създаването на мисловна карта може да отнеме много време.  

• Може да се окаже трудно за разбиране от външни участници, след като сте 

създали и персонализирали картата.  

 

Образователна цел 5 (ОЦ5): Демонстрирайте използването на 

усъвършенствани техники за провеждане на лекции 
Лекция е устно изложение с цел да информира или образова хора по определена 

тема. Всяка дискусия или лекция може да стане много по-интересна, ако учащите взимат 

активно участие. Поведението на преподавателя може или да насърчи или обезкуражи 

желанието за участие. Инструкторите правят това чрез: 

• Невербална комуникация (език на тялото): При контакт с очите, кимане с 

глава, поза, движения на тялото, като се усмихва или е намръщен.  

• Вербална комуникация: Това, което казват и начинът по които го казват, 

може или да насърчи или обезкуражи участието на слушателите.  
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• Похвали и Насърчения: Това, което казват и начинът по които го казват, 

може или да насърчи или обезкуражи участието. Използват се прости думи за насърчение 

като: "Радвам се, че повдигна този въпрос." "Това, наистина е добра идея." Или, 

• Владеене на публиката: Използвайте фрази, които да показват, че владеете 

публиката.  

Използването на различни техники може да увеличи участието в лекциите, 

интереса към темата, която се преподава, както и да повиши ефективността на 

презентацията. Могат да бъдат използвани ключови думи за да се подчертаят най-

важните точки в лекцията. Анимирани лекции също стимулират интереса и помагат на 

курсистите да запаметят нейното съдържание. Използването на примери е добър подход 

в изясняване на конкретни точки. Добрите лекции често съдържат аналогии и метафори. 

 

Образователна цел 6 (ОЦ6): Демонстрирайте използването на 

усъвършенствани дискусионни техники  
Дискусия е обмен на идеи по тема от взаимен интерес, с или без участие на 

модерартор. Тя може да бъде напълно неструктурирана и спонтанна, или крайно 

структурирана. Дискусиите могат да се провеждат в една голяма група, или в няколко 

по-малки такива. Различните техники за дискусии могат да стимулират участието в 

лекциите, интереса към темата, която се преподава, и да подобрят възприемането на 

презентацията. 

Най-ефективният начин е разделянето на голяма група в няколко по-малки, за да 

обсъдят конкретни теми. След предварително определено време, по-голямата група се 

събира отново, за обсъждане на резултатите от индивидуалните дискусии. 

Има много варианти за малки групови дискусии. Но три от тях представляват 

много полезни техники: 

• Дискусионна Техника "66": Начин на структуриране на малки групови 

дискусии. Разделете участниците в шест групи, с еднакви или различни теми. Отредете 

им по шест минути време за обсъждане на проблема. Отразете резултатите на флипчарт. 

• Аквариум: Представлява разделяне на голяма група в две по-малки. Едната 

група образува вътрешен кръг, където се обсъжда зададената тема. Втората група 

образува външен пръстен около първата. Външният пръстен слуша и си записва, това 

което се дискутира вътре в „аквариума”. След определено време, групите си сменят 

местата. След като и двете групи са имали възможност да бъдат в „аквариума”, по-

голямата група се събира отново за разбор. Аквариумът може да се използва като техника 

и за ролеви игри. 

• Отбори: Вместо участниците да се разделят в дискусионни групи, се 

разделят на отбори. Представя се проблема на всички отбори и се насърчава неговото 

решаване като конкурентна активност. 
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Образователна цел 7 (ОЦ7): Демонстрирайте използването на 

игри и упражнения за придобиване на практични знания. 
В общия смисъл, това са дейности, които имат предназначение да мотивират, и 

интегрират участниците в учебния материал чрез добавяне на някои техники и правила 

с тези дейности. Учебните игри се фокусират върху две основни цели в процеса на 

обучение: разбиране и мотивация. Учебните игри могат да служат за различни цели. 

Инструкция: Като техники за инструктаж може да се използват игри.  

• За да оценят знанията или уменията на учащите преди упражнения.  

• За да научат на нови знания или умения, предоставят нова информация, 

или да обяснят нови концепции.  

• За да прегледат отново или подсилят знанията в конкретни сфери.  

• За да оценят знанията на курсистите.  

• За да допринесат към целите на обучението, свързани с конкуренцията, 

сътрудничество и работа в екип.  

• За да направят ученето забавно.  

• За да осигурят различни нива на сложност, които съответстват на 

способностите на участниците.  

 

Основните предимства и недостатъци на учебните игри, са както следва:  

 

Предимства  

• Възползвайте се от надпреварата между участниците.  

• Може да бъде много забавно.  

• Разнообразява методите на обучение.  

• Уникални формати.  

 

Недостатъци  

• Неправилни отговори може да стимулират забавляващи обстоятелства.  

• Несъзнателно неправилните отговори понякога са по-забавни, отколкото 

правилните.  

• Аудио-визуални ефекти често стават фокусна точка.  

• Безразборното използване на компютърни техники може да отвлече 

вниманието от образователната цел на играта.  
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ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ 4. Оценка на обучението  
Оценка на обучението означава преглед на документацията, с намерение да се 

инспектира дали програмата е изпълнила своите цели и какви следва да бъдат 

необходимите подобрения. Има четири нива на оценка, използвани от преподавателите. 

Те са: 

• Ниво 1: Реакция към обучението от страна на участниците,  

• Ниво 2: Обучение,  

• Ниво 3: Поведение или приложение, и  

• Ниво 4: Въздействие или резултати.  

В този модул, основните специфични учебни цели са ПОО преподавателите да 

могат да:  

ОЦ 1: Направят преглед на четирите нива на оценка.  

ОЦ 2: Разработят инструменти за оценка на Реакция.  

ОЦ 3: Разработят инструменти за оценка на Знание.  

ОЦ 4: Опишат оценка на Поведение.  

ОЦ 5: Опишат оценка на Резултати.  

 

Образователна цел 1 (ОЦ1): Направете преглед на четирите нива 

на оценка.  
Основните причини за изготвянето на оценка на обучението са:  

• Да се определи дали обучението е постигнало своите цели.  

• Да се оцени значимостта на програмите за обучение.  

• Да се определят областите на програмата, които се нуждаят от подобрение.  

• Да се определи подходящата аудитория за бъдещи програми.  

• Да се ревизират и подобрят ключови програмни точки.  

Лицата, които биха могли да участват в процеса са преподавателите, курсистите, 

безпристрастен наблюдател, както и агенцията отговорна за финансирането на 

програмата. Според Kirkpatrick, съществуват четири нива на оценка: 

Ниво 1: Реакция към обучението от страна участниците. Тази оценка се извършва 

в края на курса, използвайки информационни листове за обратна връзка. 

Ниво 2: Обучение. Тази оценка дава отговор на въпроса "Какви знания или умения 

са придобили курсистите?" Това се прави по време на или непосредствено след 

обучението. В това ниво се включват встъпителни и финални тестове, чек листове с 

придобити умения и устни изпити. 
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Ниво 3: Поведение или приложение. Тази оценка се фокусира върху това как 

преминалите обучението прилагат новите си знания и умения. Това обикновено се прави 

3-6 месеца след курса, за да се оценят трайните резултати от обучението. Оценката 

включва мониторинг на умения, интервюта, анкети и тестове. 

Ниво 4: Въздействие или резултати. По време на този процес, се оценява 

влиянието на обучението върху общността. Тези оценки включват статистически 

анализи и екзит интервюта за да се определят краткосрочните въздействия, а с помощта 

на демографски данни се охарактеризират дългосрочните ефекти. 

Едно ново и важно ниво на оценка е и възвръщаемост на инвестицията (ROI). То 

е частично включено в оценката на ниво 4. Въпреки това, някои експерти считат, че тази 

оценка е от особена важност и следва да се счита като пето ниво. Тя е известна като 

възвръщаемост на инвестициите. Измерването сравнява финансовите ползи от 

програмата спрямо направените разходи по програмата за обучение (учебни материали, 

съоръжения, преподаватели и стажанти). 

 

Образователна цел 2 (ОЦ2): Изгответе инструменти за оценка на 

Реакции 
Тези оценки се фокусират над реакциите на преминалите курса и е важна първа 

стъпка към определяне на успеха на програмата. Отзивите на курсистите помагат в 

определяне на ефективността на програмата и начините по които тя може да се подобри. 

Този вид оценка не може да измери способността за прилагане на наученото, промените 

в нагласите, организационното въздействие, или техническите познания на 

преподавателя. Създаването на „Форма за отзиви и оценка на преминалите курса" 

включва две основни стъпки: 

Стъпка 1: Избор на категории - съдържание, материали, учебни методи, 

преподавател, местоположение и логистика.  

Стъпка 2: Определяне на подходящ формат - може да включва следното:  

• Двуизборни въпроси с място за обяснение или коментари (да / не, съгласен 

/ несъгласен);  

• Кратки коментари, отворени въпроси (Коя част от семинара беше полезна 

за вас? Защо?);  

• Довършете изречението "Това, което искам да знам повече за биоторовете 

е ...";  

• Оценки от силно съм съгласен да силно несъгласен;  

• Класиране на теми по реда на тяхното качество и ползотворност.  
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Образователна цел 3 (ОЦ3): Изгответе инструменти за оценка на 

Знание 
Оценката на знанието, проверява какво е научили курсиста по време на 

обучението. Има 3 метода за оценка: обективни тестове, наблюдение и интервюта. 

 

Обективни тестове  

Трябва да отговарят на следните изисквания:  

• Видове въпроси - тестовите въпроси могат да бъдат субективни (кратки 

обяснителни отговори или есе), или обективни (въпроси с няколко верни отговора или 

вярно / невярно).  

• Формат на Въпросите - Всички въпроси от тип няколко верни отговора 

трябва да имат част, която описва проблем и повдига въпрос. Всички дадени отговори 

следва да бъдат правдоподобни. Колкото по голям е техния брои, толкова по-надежден 

е теста. 

• Верен отговор – Форматът „верен отговор” задава кратък въпрос, на който 

има само един верен отговор.  

• Най-близък отговор - Този тип въпроси имат повече от един верен отговор. 

Те изискват по-високо ниво на мислене, но често е по-лесно да бъдат отговорени. 

• Комбиниран отговор - Този вид въпроси имат списък с възможни отговори 

и втори списък на възможните комбинации от отговори. Такъв тип въпроси се изготвя 

трудно и са трудни за решаване. 

 

Наблюдение  

Преподавателите следва да наблюдават участниците в курса, как практикуват и 

прилагат умения, инструменти и техники по време на сесиите. Това може да стане чрез 

пряко наблюдение на научени умения, ролеви игри, симулации или казуси. В повечето 

случай се изготвят чек листове за оценка на компетентност, като се синтезират основните 

стъпки на всяко едно умение или дейност, което трябва да бъде усвоено. След това всяка 

стъпка се анализира, за да се определи най-ефективния и безопасен начин за изпълнение 

и усвояване. Тези чек листове правят изучаването на необходимите стъпки, или задачи, 

по-лесно, и оценката на учащия се по-обективна. В допълнение към използването на чек 

листове за възприемане на нови умения, учащите и техните преподаватели могат да ги 

ползват като средство за отразяване на техния напредък. Чек листовете са достатъчно 

подробни, така че да позволят на преподавателя да оцени цялостното представяне и 

ефективността на приложените умения. 
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Интервюта  

В рамките на една седмица от старта на обучението, участниците са интервюират, 

за да се събере информация относно нивото на възприемане на материала.  

 

Образователна цел 4 (ОЦ4): Опишете оценка на Поведението  
Тази оценка дава отговор на въпроса: "Как е повлияло обучението на начина, по 

който участниците изпълняват своята работа?" Оценките на поведението обаче, отнемат 

много време и струват скъпо. Тяхната цел е да: 

• Оценяват какво се случва с хората след като преминат курса и се върнат на 

работните си места;  

• Определят трансфера на знания и умения;  

• Измерят трайните резултати от обучението;  

• Идентифицират областите, в които обучаващите се показват най-голямо и 

най-малко подобрение; и  

• Сравнят отговорите на курсистите в края и след изтичане на програмата.  

В обобщение, оценката на Поведението показва настъпилите промени в 

поведението на работното място на служителите, преминали успешно програмата.  

Този тип оценка може да се направи чрез:  

• Наблюдения: Участниците трябва да бъдат инспектирани в процеса на 

работа. Чек листа за ниво на Компетентност, използван по време на обучението, трябва 

да се използва също и по време на инспекциите. 

• Интервюта: Хората, които са тясно свързани със работата на курсиста се 

интервюират. Въпросите от интервюта се подбират внимателно и са съсредоточени 

върху конкретни промени в поведението, като например умения за консултиране. 

• Анкетиране: Анкетите са по-ефективен и евтин метод за установяване дали 

наученото се прилага успешно на работното място. Когато се използват проучвания за 

оценка е лесно да се включи и контролна група от преподаватели по ПОО, които не са 

участвали в първоначалното обучение. Анкетите обикновено включват рейтингова 

скала, защото тя е по-обективна и по-лесна за анализиране от писмени отговори на 

въпроси. 

 

Образователна цел 5 (ОЦ5): Опишете оценка на Резултати.  
Оценката на резултатите измерва въздействието от обучението върху цялата 

програма или организация и как получените нови знания допринасят за постигане на 

нейните цели. Този вид оценка е едновременно сложна и отнемаща много време. Трудно 

е да се оцени въздействието на обучението, поради факта че има много променливи 

елементи, които имат влияние. Също така е трудно е да се определи дали дадена промяна 
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е резултат от обучението или от друг източник. Поради своята комплексност, тя се 

използва рядко. 

Ключови препоръки при осъществяване на оценката на Резултатите са:  

• Ако е възможно и практично, трябва да се използва контролна група. По 

този начин, фактори, различни от обучението, които биха имали влияние се елиминират. 

• Изчакайте необходимото време за да бъдат постигнати резултати. 

Невъзможно е да се конкретизира колко време е необходимо, но на обучените наскоро 

преподаватели по ПОО трябва да им бъде предоставена възможността да практикуват 

достатъчно дълго, преди да може да се регистрира промяна. Обикновено са на 

разположение доклади и статистики, които описват ситуацията в началото на 

програмата. 

• Повторете оценката в подходящо време. Всяка програма или проект трябва 

да реши колко често да се оценява. Резултатите могат да се променят или в положителна 

или отрицателна посока. 

• Помислете за разходите за оценка на Резултатите в сравнение с ползите. 

Колко ще струва да се извършва оценка от този тип? Резултатите от оценката обикновено 

са изключително скъпи и отнемащи време. Размерът на парите, изразходвани за оценката 

се определят според извършените разходи за обучението. Колкото е по-голям броят 

участници, толкова по-важно е да се направи оценка на Резултатите, за да се определи 

ефективността на разходите за обучението и дали програмата трябва да продължи. 

 

Възвръщаемост на инвестициите (ROI)  

ROI измерва и сравнява (финансови или други) ползи от програмата спрямо 

направените разходи. Изчислението на цената на програма за обучение, включва: 

• Цената за планиране и разработване на програмата;  

• Цената на програмните материали необходими за всеки обучаващ се;  

• Цената за преподавател / инструктор, включително времето за подготовка, 

пътуване и настаняване;  

• Цената свързана с ползване на зала и други помощни средства;  

• Цената на пътуване, настаняване и храна за учащите (или дневни);  

• Административни и режийни разходи на обучението.  

Изчисляването на ползите от програмата е най-трудната част от оценката на 

възвръщаемостта на инвестицията. Ползите са свързани с въздействията наблюдава при 

оценката на Резултатите. Почти е невъзможно да се приложи финансова стойност на 

предимствата на програмата. 
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ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ 5. Последващи действия след 

обучението 
За да бъде наистина успешно обучението, участниците трябва да могат да 

използват новите си умения и знания и да могат да ги прилагат, когато се върнат обратно 

по работните си места. Само когато обучаваните са в състояние да приложат новите 

знания и умения, които са придобили по време на обучението, трансферът на знания 

наистина е постигнат. Наблюдението на участниците в курса, след като се върнат на 

работа, е от съществено значение за да се установи, че практикуват новите знания в 

подходяща среда, за да се засили процеса на обучение, за да се определи кои аспекти от 

обучението са усвоени добре, за да се изяснят спорни въпроси и недоразумения, и да се 

засили прилагането на новите умения и знания. При подготовката на инструктори по 

ПОО, за разработване на ефективни процедури на последяващи действия, които 

анализират ефективното използване на обучението и осигуряват планове за действие са 

създадени следните специфични Образователни цели: 

Образователна цел 1 (ОЦ1): Изготвяне на преглед на последяващи действия след 

обучението.  

Образователна цел 2 (ОЦ2): Подбор на инструменти за последяващи действия 

след обучението.  

 

Образователна цел 1 (ОЦ1): Направете преглед на последяващи 

действия след обучението  
Последяващите действия след обучението са основната връзка за трансформиране 

на знанията и уменията, придобити по време на курса в реални подобрения в 

ефективността и производителността на служителя. Преди всеки курс, тези които ще го 

прилагат трябва да изготвят план, описващ последяващите действия на обучаваните. 

Последяващите действия са от съществено значение, за да се: 

• Определи дали обучаваният предоставя качествена услугата с неговите / 

нейните ново придобити умения и знания;  

• Предостави помощ на обучавания в решаването на проблеми и да изяснят 

спорните въпроси, които може възникнат след обучението;  

• Получи обратна връзка от участникът, което ще спомогне в подобряването 

на бъдещи обучения;  

• Удостовери, че работната среда насърчава използването на придобитите 

нови умения. Това обхваща инспекция на оборудването, на образователните стандарти 

(да подкрепят ново придобитите умения в ПОО), както и че управлението и системите 

(особено финансова) подкрепят бъдещото развитие на преподавателя по ПОО. 
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Образователна цел 2 (ОЦ2): Изберете инструменти за 

последяващи действия след обучението.  
Преподавателите трябва да разработят инструменти за ефективни последяващи 

действия, които адекватно да преразгледат цялото съдържание на това, което се 

преподава в курса. По този начин, материалите изготвени за последяващите действия ще 

да бъдат съобразени със съдържанието на курса. Съществуват няколко вида 

инструменти. 

 

Инструмент за преглед на предоставяната услуга  

Тези средства представляват: I) доклад, които оценява вида и типа хора, с които 

се среща обучаваният или II) чек лист с борят пъти, когато курсистът е ползвал ново 

придобитите си умения след края на програмата. 

 

Инструменти за оценка на представянето,  

Използвайки същия чек лист за проверка на уменията, се отбелязва честота на 

използване на придобитите по време на програмата уменията.  

 

Инструмент за преглед за работната среда  

Изработва се чек лист за оценка на работната среда. Това обхваща инспекция на 

оборудването, на образователните стандарти (да подкрепят ново придобитите умения в 

ПОО), както и че управлението и системите (особено финансова) подкрепят бъдещото 

развитие на преподавателя по ПОО. 

 

Инструменти за получаване на обратна връзка 

Подготвя се въпросник за обратна връзка от участниците, адресирайки промените, 

които биха могли да се направят за да се подобри качеството на обучението. Освен това, 

може да се проведе и интервю от отворен тип, за да се обсъдят кои части от обучението 

са работили добре и кое може да се подобри. 

 

Инструменти за разрешаване на проблеми  

Разработен е инструмент които, подчертава модулите, в които участниците са се 

представили добре и областите в които са имали трудности. Изготвя се план за действие, 

който определя кои части от програмата трябва да се преработват и кои се нуждаят от 

усъвършенстване.  

  


