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ВЪВЕДЕНИЕ
Признаването на знания е процес, при който обучението се взима предвид преди
оценяването. Това е средство за идентификация, оценка и признаване на предишно
обучение. То дава възможност на човек да развие вече придобити умения и да получи
оценка въз основа на тях. Терминът "предишно обучение" означава обучение, през
което човек е преминал преди да запише дадена програма или да спечели някакво
признание, но което не задължително е било оценено. Предишното обучение може да
бъде придобито по официален или неофициален начин.
Целта на този документ е да направи преглед и оценка на различни възможни методи
за оценяване и проверка на знания и умения, и да направи препоръки към найдобрите практики за валидиране на неформалното обучение в областта на уеб
дизайна и компютърната анимация.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА CREATE
Причина за проекта: Често хората, работещи в области като уеб дизайн и
компютърна анимация, са получили своите знания, умения и компетенции чрез
неформално обучение. Постепенно валидирането на неформалното обучение е
станало приоритет на Европейския съюз в областта на професионалното образование
и обучение, и е разглеждано като "начин за подобряване на обучението през целия
живот". Макар и в различна степен за различните страни в Европейския съюз,
въпросът за валидиране на неформалното обучение остава недостатъчно проучен и
развит в Европа. В България системата за валидиране на неформалното обучение е
още в процес на развитие, в Ирландия има някакви традиции в различни области, но
не и в творческите професии, в Германия са предприети малки стъпки и има
инструменти
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недостатъчни. Ето защо проектът предлага да се разработи модел за валидиране на
неформално обучение, който може да бъде приложен към единиците резултати от
обучението в областите уеб дизайн и компютърна анимация.

Тъй като ECVET

улеснява разработването на гъвкави и индивидуални начини за разпознаване на
единиците резултати към обучението, получени от неформално обучение, проектът
има за цел да разпредели ECVET точки към модулите за уеб дизайн и компютърна
анимация, правейки признаването им възможно в страните от Европейския съюз.
Цели: да предложи методи и инструменти за валидация на неформално обучение в
областите уеб дизайн и компютърна анимация. Като неразделна част от методите за
валидиране, ECVET точките ще бъдат разпределени към модулите в уеб дизайн и

компютърна

анимация,

за

да

направи

разпознаването

на

резултатите

от

неформалното обучение възможно. По този начин проектът ще използва стандарта за
квалификация в областта на уеб дизайн от проекта "Вграждане на стандарти" като
основа за примерната квалификация и ще го развие като го свърже с методите за
валидация на неформалното обучение. Проектът ще разработи набор от теоретични,
интерактивни инструменти и игри за валидиране на неформалното обучение и
трансфер на кредити. По време на проекта професионални преподаватели ще бъдат
обучени на начините за валидиране на неформалното обучение.
Целева група: обучители, отговорните за политиката лица в ПОО, дизайнерите на
обучението в ПОО, ръководители на центрове за ПОО.
Таргетиран сектор: ПОО в ИКТ/Мултимедия.
Потенциални потребители: Младежи (16-25) и младежи със специални нужди
(преждевременно напуснали училище, дълготрайно безработни), които са придобили
знания, умения и компетентности в уеб дизайна и компютърната анимация
самостоятелно и искат да ги валидират. Консорциумът се състои от новосъздадени и
дългосрочни партньорства. Участие взимат партньори от три европейски региона:
Източна Европа - България, Централна Европа - Германия, Северна Европа Ирландия. Партньорството е на междусекторно естество - агенция за ПОО - (НАПОО),
образователна институция (ДЕКРА), създатели на различни програми в ИКТ (ФИТ),
създатели на иновативни обучителни инструменти (СОКИ), център за професионално
ориентиране и подпомагане (НСИКК).
Резултати:


методи за оценка на резултатите от самостоятелното учене и единици
резултати от обучението в областите уеб дизайн и компютърна
анимация;



модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене;



набор от инструменти за валидиране на резултатите от самостоятелното
учене;



доклад за разпределението на ECVET точки към единиците резултати от
обучение;



ръководство за това как продуктите биха могли да се използват,
предназначен за специалисти в областта на ПОО.

Въздействие: Въздействието, предвидено в рамките на проекта CREATE е свързано
с: повишения капацитет на институциите, предоставящи ПОО;

признаване на

резултатите от самостоятелното учене на младежите; модел за валидиране на
резултатите от самостоятелното учене, който да се прилага от институциите; повече
възможности за квалификация на преждевременно напусналите училище.

НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ / САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ
Икономиката, базирана върху развитието и придобиването на нови знания, нови
технологии, нарастващата скорост на технологичните промени и глобализацията,
оказва влияние върху нуждата за подобряване на уменията и компетенциите. Като
цяло, промяната се е превърнала в основна концепция в професионалния живот днес.
Дългата продължителност на определена работа става все по-голямо изключение,
повечето от служителите, доброволно или не, сменят работата си и дори кариерата си
поне няколко пъти в живота си.
Валидирането на неформалното обучение е тясно свързано с това. Целта е да се
вижда целия обхват на знания и опит, независимо от начина, по който те са
придобити. За един работодател това е въпрос на управление на човешките ресурси,
за индивидуалните лица - притежаване на всички нужни умения и компетенции, а за
обществото въпрос за пълноценно използване на съществуващите знания и опит, като
по този начин се избягват ненужни неща и повторение.
Речникът (Cedefop, 2000) и Комуникацията (2001) дават следните определения на
формалното, неформалното и информалното обучение:


Формалното обучение се случва в организиран и структуриран контекст
(формално образование, обучение във фирма). Това може да доведе до
официално признаване на придобито образование (диплома, сертификат).



Неформалното обучение представлява част от планирани дейности, които не
са изрично определени като обучение, но съдържат важен обучителен
елемент.



Информалното обучение се определя като резултат от ежедневните дейности,
свързани с работата, семейството или свободното време. То често е наричано
"обучение чрез преживяване" и знанията придобити от него, могат до известна
степен да бъдат разбрани като случайно придобити. Това обучение не е
структурирано с цели на обучението и време на учене. Обикновено не води до
сертифициране. Информалното обучение може да бъде умишлено, но в
повечето случаи е обратното (или "случайно").

Речникът "Cedefop" (2000) дефинира валидацията като процес на разпознаване,
оценяване и признаване на по-широк набор от умения и компетенции, които хората
придобиват през целия им живот по различни начини - чрез обучение, работа и
дори в ежедневието. В ученето през целия живот, валидирането е основен
елемент за осигуряване на видимост и да се посочи тежестта на обучението.

ПРЕГЛЕД

НА
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ИЗПОЛЗВАНИ

ЗА

ВАЛИДИРАНЕ

НА

НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Страните в Европа са разработили и прилагат набор от методи за валидиране на
неформално и информално обучение, за различни цели. Последните години е
постигнат голям процент на напредък в тази област. Докато има голямо разнообразие
на инициативи за валидиране в Европа, при по-детайлен преглед се вижда, че техните
методи, принципи и цели са често подобни. Базирани на тези критерии, разделите подолу дават седем основни категории на подходи за валидиране.Tests and examinations
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Доказателства, получени от работна практика

ТЕСТОВЕ И ИЗПИТИ
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неформалното и информалното обучение, чрез или с помощта на изпити в системата
на формалното обучение. По този начин, човек прави изпити от системата на
формалното

обучение

и

чрез

успешното

им

завършване

неговите/нейните

компетенции, придобити чрез неформалното и информалното обучение биват
валидирани. Този процес също така формализира индивидуалните умения, като
крайният резултат е официален и обикновено води до придобиване на диплома или
сертификат. Валидацията с помощта на изпит е най-често използваният подход. В
много държави - членки на ЕС няколко години опит в дадена професия обикновено
допуска човека до финалния изпит без да се налага да записва съответната учебна
програма. Видът на изпита може да бъде съчетание от писмени и практически
тестове. Този метод може да бъде определен като най-важният от методите за

валидиране в тези страни. Те имат обща система за обучение и заетост, които отдават
голямо значение на държавно приетите квалификации като доказателство за
компетентност.
ДЕКЛАРАТИВЕН МЕТОД

Както заглавието на категорията подсказва, декларативните методи се основават на
индивидуалните особености и компетенции на човек. Обикновено декларацията бива
подписана от трето лице и по този начин се проверява самооценката. Декларативните
методи могат да включват самооценка спрямо даден критерий. Процесът на
валидиране е прост, защото е свързан само с използването на един инструмент. Това
е и процес на записване, защото целта на валидирането е идентифициране на
уменията, придобити чрез неформално обучение.
МЕТОДЪТ НА ПОРТФОЛИО ТО

В Европа, портфолиото се доказа като популярен метод за валидиране на
неформалното обучение. Примери могат да бъдат намерени в много страни, където
портфолиото се използва от публичните, частните и доброволческите сектори.
Отличителната черта на портфолиото е, че то използва смесица от методи и
инструменти, използвани в етапите на създаване на всички материали в портфолиото,
чрез които се показват различните умения на кандидата. Най-общо казано,
портфолиото предоставя възможност за самооценка въз основа на въпросник или
набор от критерии, интервю(та) с трета страна и/или център за оценяване. Тъй като
този подход е много гъвкав, той се използва от много организации за различни цели.
Често методът се използва като инструмент за подпомагане на по-нататъшното
академично или кариерно развитие на дадено лице. Методът на портфолиото се
отнася до въпросите за валидиране, надеждност и автентичност чрез комбиниране на
различни методи, както и чрез „вътрешно“ самооценяване с външно оценяване. По
този начин се намалява субективността при крайното оценяване.
НАБЛЮДЕНИЕ

Както заглавието подсказва, този метод за валидиране на неформалното обучение
включва извличане на информация за компетентността на даден човек, докато той
върши работните си задължения. Трета страна решава дали даденото лице е
компетентно чрез информацията, която получава по време на наблюдението.
СИМУЛАЦИЯ

Според Колардин(Colardyn) и Бьорнаволд(Bjornavold), симулирането означава, че
компетенциите не са тествани в реалния живот поради определени причини, а чрез
поставянето на дадено лице в ситуация, която изпълнява нужните критерии от
реалния живот, които са достатъчни за оценяване на компетенциите.
ДОКАЗАТЕЛСТВА, ПОЛУЧ ЕНИ ОТ РАБОТНА ПРАКТ ИКА

Общото между методите за потвърждаване, попадащи в категория „получени от
работния процес или чрез друга практика“, е това, че кандидатът събира физическа и
интелектуална информация за резултати от обучението. Това се отнася за работен
процес, доброволчески дейности, семейни или други ситуации. Тези данни по-късно
образуват основата на валидиране на компетентностите от трето лице.

ПОДБОР НА МЕТОДИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ
Разпределението на подходящи методи за валидиране на самостоятелно придобито
обучение може да бъде изпълнено по няколко начина:
-

От съществуващата практика (формалното обучение например), някои от
единиците са по-практически насочени и тяхните респективни умения и
компетенции могат да бъдат тествани чрез игри/симулации, докато някои
единици, които включват повече теория, могат да бъдат валидирани чрез
тестове;

-

Като се вземе предвид становището на заинтересованите страни (фокус
групите); Например работна група (работодатели, обучението, експерти от ПОО
центрове и т.н.);

-

Като се има предвид визията на работодателя; Ако инструментите за
валидиране са насочени към определен работодател, то изборът на методи за
валидиране ще зависи от виждането на точния работодател; В такъв случай,
консултацията с експерти педагози ще допринесе за качеството на
селектираните методи;

Говорейки практически, начина на избор на методи може да бъде, както следва: а/
проучване на необходимите знания, умения и компетенции, оценка на
доминиращата част, повече знания или повече умения? б/ избор на подходящ
инструмент или комбинация от такива с ясна връзка с посочените знания, умения и
компетенции; изборът може да бъде според гореспоменатите начини; в/ тестване и

коригираните на избраните инструменти, за да се потвърди, че те покриват
споменатите знания, умения и компетенции;
За целите на проекта, всички единици са разискани със съответните
заинтересовани страни и са предложени методи, които биха могли да се приложат;

ЕДИНИЦИ, БАЗИРАНИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ НА ЕДИНИЦИ, БАЗИРАНИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ЦЕЛ

Основната цел за съставянето на това описание на единица резултати от обучението
е да го използвате като основа за възлагане на тези блокови методи за оценка на
резултатите от самостоятелно учене (или "неформално обучение"). Всяка единица е
назначена с тези методи, а също така й се възлагат съответните ECVET точки в
зависимост от относителната тежест на единицата в цялото описание. Като понататъшна стъпка към развиването на описанието се развиват интерактивни
инструменти за валидиране на резултатите от неформалното обучение. Има две
такива описания на единици резултати от обучението, разработени в рамките на този
проект - едно за уеб дизайнер и още едно за компютърен аниматор. Целта на избора
на точно тези две области е, че те са много креативни и по-голямата част от
резултатите от обучението се постигат чрез определен вид неформално обучение - по
време на работа, чрез ежедневни дейности, при социални контакти с
връстници и др. По този начин тези две описания на единици резултати от обучението
и методите за оценка на резултатите от неформалното учене, може да се използват
като пример за развитието на други подобни описания със специална част за оценка
на резултатите от неформалното обучение, включени в тях.
КОНТЕКСТ И РАМКА

Това описание на единиците резултати от обучението не е само резултат на CREATE
LDV-TOI проекта, но също така е още една стъпка в съответствие с политиката на ЕС
в областта на ПОО, а именно валидиране на резултатите от неформалното обучение.
В това отношение тя съдържа два важни елемента: първи - конкретни методи за
оценка на резултатите от неформалното обучение и втори - ECVET точки, възложени
на тези единици, което прави възможно резултатите от обучението могат да бъдат
идентифицирани, утвърдени и признати. В този ред на мисълта подходите и методите
препоръчвани по време на ЕРРОК - ECVET Стартиращата конференция „Преместване

от принципи към Изпълнение“ / ноември 2009 г. /, са били взети предвид при
съставянето на описанията. Изключение в политиката на ЕС в областта на ПОО се
очертава и в материалите от конференцията, споменати по-горе в този документ.
Също така се взимат предвид предишни проекти, които са били свързани с темата:
"Включването на стандарти" проект / Координатор - DEKRA Akademie, №: D/04/B /F/PP146 192 /, която дава начало на проекта. Германско-израелски проект, наречен "ИТ
умения"

е

един от многото примерни проекти,

които

трябва да

назовем.

Партньорството внимателно проучи и обсъди резултатите от тези предишни проекти и
извади някои от най-добрите практики, свързани със структурирането на описанието
на всички въпроси, които трябва да бъдат включени в него, принципите на
разпределение на ECVET точки единици и др.
Описания на единиците, базирани на резултатите, също са проектирани в
съответствие с описания на националните квалификации и системите за ПОО в
България, Германия и Ирландия. Преди съставянето на описанията партньорите
подробно обсъдиха също така и следното:


„Структура на усъвършенствана ИТ обучителна система“ в Германия;



Признание на придобитите знания (ППЗ) в Ирландия



Стандартни квалификации (компютърен аниматор и уеб дизайнер, ако
съществуват или други подобни такива) в България, Германия и Ирландия;

Стандарта ISO 17024 трябва да бъде проучен, що се отнася до процеса на оценяване
и структуриране на оценяващите организации.
ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група включва: обучители, хората определящи политиката в областта,
преподаватели, дизайнери - инструктори в областта на ПОО, мениджъри на ЦПО.
Професионални центрове и организации, желаещи да оценят резултатите от
неформалното обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация, и да
осигурят сертификат за тази оценка могат да използват споменатия документ за
целта. Въпреки това, с оглед завършване на процеса на оценяване, организациите
трябва да допълват документа като използват интерактивни инструменти за
валидиране на резултатите от неформалното обучение, както и да създадат
ръководство, съдържащо необходимите насоки (разработени също в рамката на
текущия проект).
Хората, които определят политиката в областта, както и учебните дизайнери в
областта на ПОО могат да използват този документ като пример за развитието на

единици резултати от обучението в други творчески области. Също така, те могат да
иползват документа като пример за методите, които могат да бъдат използвани за
признаване на резултатите от неформалното обучение.
Потенциални потребители: младежи (16-25) и младежи със специални нужни
(потенциални ранно-напускащи училище, безработни), които са придобили знания в
областите на уеб дизайн и компютърна анимация неофициално и искат тези знания да
бъдат признати.

СТРУКТУРА И НИВА

Документът се състои от 3 части:
1ва част – общо въведение за проекта, контекста, целева група, описания на
единиците, както и длъжностна характеристика.
2ра част - Описание на единиците, базирани на резултатите в категория Компютърна
анимация Част I – ЕКР ниво 4 (основно ниво).
3та част - Описание на единиците, базирани на резултатите в категория Компютърна
анимация Част II – ЕКР ниво 5 (ниво за напреднали).
Повече информация относно нивата на ЕКР може да намерите тук:
http://ec.europa.eu/eqf/compare/eqf_en.htm#comparison
Това описание е разделено на две ЕКР нива, защото по този начин е възможно
знанията на дадено лице, придобити от неформално обучение, да бъдат оценени и
признати:
a. Ако те са на по-ниското ниво (ЕКР ниво 4)
б. Ако човек може да покрие нужното и за двете нива;
ТЕРМИНОЛОГИЯ

Съществуват няколко основни термина, които трябва да бъдат изяснени при работата
с този документ:


Единица – квалификационен компонент, съставен от съгласуван набор от
знания, умения и компетенции, които могат да бъдат оценени и валидирани;



Работна област (модул) – групи от две или повече единици заедно, които са
свързани помежду си по тематика.



Резултати от обучението – Отчети за придобитите знания, разбирания и
умения в процеса на обучение, които са дефинирани като знания, умения и
компетенции;



ECVET точки - цифрово изражение на цялостната тежест на резултатите от
обучението в дадена квалификация и относителната тежест на всяка единица
резултат от обучението спрямо квалификацията.



ЕКР ниво - ЕКР описва нива на квалификация по отношение на резултатите от
обучението. Осемте нива покриват цялата дължина на квалификации от
момента на придобиване на задължително образование, до момента на
придобиване

на

академично

или

професионално

такова.

/

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf /


Самостоятелно придобито/неформално обучение – включва обучение в
дома, на работа, чрез ежедневните дейности и споделяне в социална среда.

Определенията за „единица“, „резултати от обучението“, „ECVET точки“ са взети от
„Запознайте се с ECVET по-добре: Въпроси и отговори“, ЕРРОК - ECVET стартираща
конференция „От принципи към имплементация“ / ноемрви 2009 /.

ПРЕДПОСТАВКИ

Знания, умения и компетенции, които са необходими преди да бъде получено ЕКР
ниво 4 за компютърен аниматор:

Знания

Умения

Комптенции

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тази част от описанието на единиците резултати от обучението съдържа
работните елементи, отговорности, личностни характеристики, работни
условия, оборудване и инструменти, които са част от работата на

компютърния аниматор. Длъжностната характеристика е разделена на две
части за двете ЕКР нива (4-то и 5-то) като е разделена на описание на
едниците по-долу. Човек трябва да прилага само точка 7.1 или 7.1 и 7.2 , в
зависимост от покритото ниво.

Длъжностна характеристика за ЕКР ниво 4
(Тук трябва да бъдат включени обобщени изисквания за професията)
a. Работни елементи
От всяка единица има няколко на брой извлечени работни елементи.
Например, от единица „Скриптове“ в компютърната анимация под следващия
елемент мога да се изваждат: разработване на сценарий за филм
компютърна анимация или допринасяне към разработването на сценарий
като част от екипа.
b. Отговорности
Например, отговорностите на компютърен аниматор могат да бъдат:
използване на специализиран софтуер за създаване на компютърногенерирани изображения и движението им чрез използване на компютър;
c. Личностни характеристики
Това са характеристики, които са част от личността на даден човек и са от
съществено значение за изпълнението на работата на компютърния
аниматор. Например, компютърният аниматор трябва да бъде търпелив,
изобретателен, концентриран и т.н.
d. Работни условия
Например, компютърният аниматор може да работи в офис или в студио, в
зависимост от неговата/нейната роля и вид на анимацията.
e. Оборудване и инструменти
Например, компютърните аниматори се нуждаят от компютър и софтуер за
анимация.

Длъжностна характеристика за ЕКР ниво 5
(Тук трябва да бъдат включени някои професионални изисквания)

a. Работни елементи
b. Отговорности
c. Личностни характеристики
d. Работни условия
e. Оборудване и инструменти

Описание на единиците, базирани на резултатите в Компютърна анимация част I
- ЕКР ниво 4
Компютърен аниматор
Заглавие на описанието:
Ниво 4
ЕКР ниво:

Заглавие на работна
област 1:
Заглавие на
единица 1:

Основи и първи стъпки в процеса на анимация

Принципи на традиционната анимация

Знания

Резултати от
обучението 1:
Използване на
принципите на
традиционната
анимация

Методи за оценка
на
самостоятелното
обучение:

Умения

Компетенции

Прилагане на
принципите в
процеса на
анимиране;

Способност да
се анимират
прости обекти
чрез
споменатите
принципи;

Запознаване с 12-те
основни принципи на
анимацията:
очакване, свиване и
разтягане, подготовка,
арки на движение,
преувеличение в
движенията, излъчване
и други.


Тестове и изпити





Допълнителни методи:
Декларативен метод
Симулация
Наблюдение

Заглавие на
единица 2:

Идея и сценарий

Знания
Резултати от
обучението 1:
Представяне на
идеята

Умения

Компетенции

Формулиране на
идеята в писмен
вид анотация/резюме;

Способност да
се представя и
описва идеята
на колеги,
клиенти и др.

Умения

Компетенции

Разделяне на
историята на
ключови моменти
(сцени);
Описание на всеки
от героите и
околната среда;
Добър стил на
писане и езикова
грамотност;

Създаване на
разбираем и
структуриран
сценарен текст;

Умения

Компетенции

Познаване на основите
на кинематографията:
- Гледна точка;
- Редуване на
различни планове;

Рисуване,
скициране

Представяне на
сценарий във
визуално
привлекателен
и разбираем
начин
(изготвяне на
сториборд
листа);

Познаване на това що е
перспектива и
триизмерно
пространство;

Избор на ключови
моменти в
сценария;

Как кратко и интересно
се разказва дадена
история;
Как се пишат резюмета;

Резултати от
обучението 2:
Разработка на
сценарий

Знания
Познаване на
различните видове
сценарий;

Резултати от
обучението 3:
Сторибординг

Знания

Способност да се
интерпретират
визуално идеите на
други хора;
Резултати
обучението
Създаване
персонажите
историята

от
4:
на Знания
за

Умения

Компетенции

Типове персонажи
(стилове);

Създаване на
модел листове
(показване на
персонажа от
различни позиции).

Способност за
представяне на
персонажите по
начин, по който
техният облик
отговаря на
описанието в
сценария.

Общи познания за
анатомията на
човешкото тяло и лице;
 Тестове и изпити
Методи за оценка
на
самостоятелното
обучение:





Заглавие на работна
област 2:

Заглавие на
единица 3:

Допълнителни методи:
Декларативен метод
Симулация
Портфолио

Моделиране

Дизайн на обекти и околна среда

Знания

Рисуване на 2D обекти растерни и векторни.
Резултати от
обучението 1:
Структура на 2D и
3D обекти

Видове триизмерни
моделирани обекти
(полигонални,
повърхностни, твърди,
параметрични и т.н. ).

Умения

Компетенции

Рисуване на прости
двуизмерни
векторни/растерни
обекти.

Способност за
създаване на
двуизмерни
обекти.

Изграждане на
мрежа/повърхност
на триизмерен
обект.

Способност за
създаване на
различни
видове
триизмерни
обекти.

Умения

Компетенции

Полигони и топология,
фасети
Резултати от
обучението 2:
Техники за

Знания

моделиране
Редакция на криви
(редакция на
двуизмерни векторни
обекти).
Полигонално
моделиране.

Редакция на
двуизмерни обекти
(чрез криви).

Използване на
различни
методи за
моделиране
чрез
Редакция на
триизмерни обекти специализиран
софтуер, с цел
и работа с
създаване и
потребителски
интерфейс в някои манипулация
от съществуващите на обекти.
3D редактори.

Моделиране чрез криви
Дигитално
скулптуриране и др.

Методи за оценка
на
самостоятелното
обучение:

Заглавие на
единица 4:

Резултати от
обучението 1:
Създаване на
персонаж в
специфичен 3D
софтуер




Тестове и изпити
Метод на портфолиото




Допълнителни методи:
Наблюдение
Симулация

Дизайн на човешки персонажи

Знания

Пропорции на тялото,
скелетна и мускулна
структура (основи на
анатомията)

Правилно
пропорциониране
на тялото;



Създаване на
повърхност (на
обект);
Методът на портфолиото
Тестове и изпити




Допълнителни методи:
Симулация
Декларативен метод


Методи за оценка
на
самостоятелното
обучение:

Умения

Компетенции
Способност за
създаване на
повърхностните
структури на
героите;

Заглавие на работна
област 3:

Ригване и анимация

Заглавие на единица
5:

Ригване

Знания

Резултати от
обучението 1:
Създаване на
основни контроли за
анимацията

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Заглавие на единица
6:

Основи на правата
и обратна
кинематика;

Умения

Компетенции

Създаване на
йерархична костна
структура;

Създаване на
скелетната
структура на
обект и основни
контроли в
анимацията му;

Работа с конкретни
интерфейси в
продукции за 3D
анимация,
свързани с ригване
Манипулатори,
Вградени костни
нулеви обекти и
системи в някои
параметрични
продукти (CAT,
връзки
Biped);
 Тестове и изпити
Разбиране и
прилагане на
тежести;



Допълнителни методи:
Симулация

Анимация

Знания
Резултати от
обучението 1:

Ключови кадри и
пози.

Основна анимация на
компютърногенериран персонаж

Междинни кадри.

Интерполация.

Умения

Компетенции

Създаване на
цикъл
вървене/тичане.
Редакция на
анимационните
криви.
Използване на
Dope Sheet и Curve
Editor

Анимиране на
персонаж и
сцена.

Арки и посоки на
действие.

Използване на
ограничители.
Движение на
камерата.

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Заглавие на
работната област 4:

Заглавие на единица
7:

Резултати от
обучението 1:



Тестове и изпити





Допълнителни методи:
Наблюдение
Симулация
Декларативен метод

Текстуриране, осветление и рендериране

Текстуриране и осветление

Знания

Умения

Компетенции

Използване на
карти;

Използване на
картови редактори;

Добавяне на
текстури и
материали към
обектите;

Цветове и
текстури;

Използване на
различни карти
(дифузна,
нормална,
атмосферна
оклузия,
неравностна,
прозрачна и т.н);

Знания

Умения

Компетенции

Цветна
температура;

Регулиране на
различни
светлинни
източници и работа
с интерфейс в 3D
редактори;

Осветяване на
сцената спрямо
концептуалните
идеи;

Добавяне на текстури
към обектите

Резултати от
обучението 2:
Осветяване на сцената

Отражение и
пречупване;

Създаване на
студийно
осветление с
цел

предварителен
преглед на
триизмерните
модели;
Осветяване на
интериорни и
екстериорни
сцени;

Видове светлинни
обекти;

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Заглавие на единица
8:

Резултати от
обучението 1:
Завършване на
анимацията




Методът на портфолиото
Тестове и изпити




Допълнителни методи:
Наблюдение
Декларативен метод

Рендериране

Знания

Умения

Процес на
рендериране растерна графика,
z-буфер, шейдинг;

Настройване на
камерата в
триизмерното
пространство;
Промяна на
разделителната
способност на
изображението,
настройки на
осветлението;

Рендеринг опции глобално
осветление и др.

Компетенции
Създаване на
финален
рендер;

Лъчево трасиране
Добавяне на
и глобално
ефекти;
осветление;
 Тестове и изпити
Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



Допълнителни методи:
Декларативен метод

III. Описание на единиците, базирани на резултатите в компютърната анимация –
ЕКР ниво 5
(В прогрес)
Заглавие на
описанието:

Компютърен аниматор

ЕКР ниво:

Ниво 5

Заглавие на работна
област:

Аспекти на компютърната анимация - за напреднали

Заглавие на единица 9:

Дизайн на персонажи - за напреднали

Знания
Резултати от
обучението 1:
Моделиране на
детайлни повърхности

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Заглавие на единица
10:

Редактиране на
повърхности и
използване на
Детайлна анатомия
различни
на човешкото тяло;
инструменти и
похвати - за
напреднали;
 Методът на портфолиото
 Тестове и изпити




Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Компетенции

Способност за
моделиране на
човешко тяло и
лице;

Допълнителни методи:
Симулация
Наблюдение
Декларативен метод

Техники за анимиране - за напреднали

Знания

Умения

Компетенции

Видове анимация меки обекти,
частици, течности,
процедурна
анимация;

Познаване на
различни видове
анимация и
използването на
програми за
създаване и
обработка на
триизмерни филми;

Аниминиране
на сцени чрез
използването
на различни
видове
анимация преобразяване,
анимиране на
частици и
други;

Резултати от
обучението 1:
Използване на
различни типове
анимация

Умения




Методът на портфолиото
Доказателства от работна практика



Допълнителни методи:
Наблюдение




Заглавие на единица
11:

Симулация
Декларативен метод

Техники за текстуриране и осветление - за напреднали

Знания
Задълбочено
познаване на
различни видове
текстури и техните
параметри дифузна,
нормална,
атмосферна
оклузия, прозрачна,
отразяваща,
неравностна и др.
Методи за
текстуриране и
използване на
координатна
система;

Резултати от
обучението 1:
Използване на
различни карти и
техните опции - за
напреднали

Умения

Компетенции

Много добро
познаване на
материалите, 3D
редактора за
материали и
текстури и опциите
и менютата, които
предлага;

Създаване на
обекти със
сложни
структури и
материали;

Компетенции

Резултати
обучението 2:

от Знания

Умения

Осветление
напреднали

за

Използване на
менютата за
шейдинг и
заглаждане на
обекти в програма
за създаване и
обработка на
триизмерни филми;

Познаване на
методите за
заглаждане и
шейдинг;

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:




Методът на портфолиото
Доказателства от работна практика





Допълнителни методи:
Наблюдение
Симулация
Декларативен метод

Създаване на
обекти с
реалистични и
прецизни
сенки;

Заглавие на единица
12:

Рендеринг - за напреднали

Знания

Детайлно
познаване на
параметрите на
лъчевото
трасиране – дърво
Лъчево трасиране и
на лъчевото
глобално осветление – трасиране, обратно
същност на методите и трасиране и други;
използването им
Резултати от
обучението 1:

Умения

Работа с опциите
за рендъринг и
промяна на
опциите за лъчево
трасиране и
глобално
осветление;

Компетенции
Рендеринг на
3D сцена чрез
метода за
лъчево
трасиране или
глобално
осветление
Настройка на
реалистични и
прецизни
рефлекции;

Детайлно
разбиране на
глобалното
осветление –
матрица и
специфика на
формите;
 Методът на портфолиото
 Тестове и изпити
Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:





Допълнителни методи:
Наблюдение
Симулация
Декларативен метод

ЕДИНИЦИ, БАЗИРАНИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В УЕБ ДИЗАЙНА

Заглавие на описанието:

Уеб дизайнер

ЕКР ниво:

Ниво 4

Заглавие на работна
област 1:

Подготовка и дизайн на базата на стандартите,
определени от софтуерната индустрия (W3C)

Заглавие на единица
1:

Планиране

Знания

Резултати от
обучението 1:
Подготовка

Основи на
управлението на
проекти - анализ на
нуждите,
ръководство за
създаване на
профили,
определяне на
работните пакети и
основните етапи,
определяне на
показателите за
напредък и методи
за оценка и т.н.;

Oснови на
комуникация.

Някои аспекти на
маркетинга и
рекламата, с цел да
се определят
реалните
потребности на

Умения
Да може да
общувате с клиенти
по различни
начини- лице-влице, чрез
електронна поща,
чрез други онлайн
инструменти;

Да можеш да
разделяш работата
на части (работни
пакети);

Да бъдете в
състояние да
определите
показателите за
напредъка, да се
определят някои
рискове;

Да можете да
съставите

Компетенции

Да сте в
състояние да
прилагате
подходи, за да
идентифицират
е нуждите на
клиента;

Да можете да
подготвите
прост план за
управление на
проекта;

Да можете да
управлявате
малък проект и
да оцените
рисковете;

клиента.

Фундаментално
разбиране на ИТ
системи.

Основи в правото
(да сме наясно за
правата на
собственост;
договори и т.н.)

Да сте запознати с
различните видове
увреждания и
разбирането на
безпрецедентен
достъп до
информация;

Резултати от
обучението 2:
Достъпност

Съществуваща
поддръжка за
достъпност в уеб
технологиите,
включително
оперативна
съвместимост с
технологии за
подпомагане и WAI
насоки;

Разбиране на
основната
спецификация,
например WCAG;

Шрифтово и
цветово
въздействие;

презентация за
проекта;

Да може да
определите
спецификациите на
по-нататъшното
развитие;

Да можете да
напишете
препоръки за
структуриране на
HTML, шрифтове и
цветове по
отношение на
достъпността;
Да можете да
проверите www
сайт по
отношенение на
достъпността;
Да подобрите
достъпа до
интернет
страницата чрез
въвеждане на
достъп до
безплатни
функции;

Да можете да
планирате,
развивате и
осигурявате
интерфейси
достъпни за
хора с
увреждания;

Познание на някои
основни HTML
функции и
структуриране за
целите на гласови
синтезатори и без
достъп до
сърфиране;

Unicode-базирани
кодировки

Резултати от
обучението 3:
Интернационализация

Да знаете за
системи, които се
нуждаят от
специална
подкрепа;

Рисковете от
употребата на
различни символи;

Резултати от
обучението 4:
Ползваемост

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Да бъдете в
състояние да
изградите
спецификации/
препоръки, които
позволяват
браузване без
проблеми (по
отношение на
писма / азбучни
визуализации);

Да бъдете в
състояние да
проектирате
или развиете
съдържанието,
приложенията,
спецификацият
а и т.н. по
начин, който
гарантира, че
ще работи
добре , или ще
е лесно да се
адаптира за
потребители от
различни
националности;

Да се създаде
продукт, който
Знания за ISO
да може да се
стандарта (ISO/TR
използва от
16982:2002, ISO
определени
9241);
потребители
за постигане на
Итеративен дизайн;
определени
Да сте в състояние цели с
Знание относно
да идентифицирате ефективност,
ефикасност и
основните подходи най-добрите
удовлетворени
процедури за
– тест за
е в определен
изпитване на
ползваемост;
контекст на
ползваемостта;
ползване;
Да определите
основните
характеристики на
използваемост във
връзка с целевата
група;



Тестове и изпити

Заглавие на единица 2:

Дизайн

Знания

Резултати от
обучението 1:
Java уеб скриптове

XMLHttpRequest;
Няколко APIs,
които правят
интеграция на уеб
приложения с
локалната файлова
система и
съхранение
безпроблемно.
Някои базови
познания за:

Шрифтове;

Графика
Растерни и
векторни графики –
използване и
обработка.
Познания за някои
съществуващи
софтуери за
обработка.

Резултати от

Компетенции

Да се спрявяте
ефективно със
скриптове и писане
без грешки.

Създаване на
по-динамични
уеб страници
чрез
използването
на скриптове.

Document Object
Model
спецификациите и
основата на
DHTML;

Файлови формати
на изображения и
използване на:
(GIF, JPEG, PNG,
SVG etc.)
Резултати от
обучението 2:

Умения

Някои базови
познания за:

Да можеш да
избереш подходящ
цвят и шрифт.

Работа с
растерни и
векторни
изображения.

Да можеш да
вкараш и
промениш векторна
и растерна
Създаване и
графика;
оформяне на
всички
елементи на
Да можете да
интерфейса:
използвате
различни графични менюта, бутони
и т.н.
интерфейсни
елементи- менюта,
икони, бутони,
меню-барове и
други.
Да можете да
импортвате аудио

Да можете да
редактирате

обучението 3:
Аудио и видео

и видео файлове;
Звукова
дигитализация
(семпли) и MIDI;
Видео
дигитализация и
MPEG;

Да може да
стартирате аудио и
видео файлове;

аудио и видео
файлове по
отношение на
интеграцията в
интернет;

Да може да
интегрирате
аудио и видео
файлове в
интернет;

Аудио и видео
кодеци;
Съхранение на
данни;
SMIL;


Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Тестове и изпити
Допълнителни методи:



Симулация



Декларативен метод

Заглавие на работна
област 2:

Развитие на уеб сайта въз основа на стандартите,
определени от софтуерната индустрия (W3C)

Заглавие на единица 3:

Разработка

Резултати от
обучението 1:
HTML / CSS

Знания

Умения

Компетенции

HTML:

Онлайн
публикуване на
документи със
заглавия, текст,
таблици, списък,
снимки и др.

Разработка на
уеб страница с
използването на
HTML / CSS;

Въведение в
HTML; HTML
документи;
вградено
съдържание;

хипер връзки;
Таблици; форми;
секции; стил и
скрипт;
CSS:
Въведение в
CSS; Стилове
бокс модел;
оформление;
дълбоки познания
за CSS;

Онлайн
информация чрез
хипертекстови
връзки при
натискането на
бутон.
Създаване на
форма за
извършване на
пазаруване
онлайн, правене
на резервация и
търсене на
информация.
Включване на
таблица, видео
клипове, звуци, и
други апликации
директно в
документа.

Резултати от
обучението 2:

Преглед на
основните
характеристики на
система за
управление на
съдържанието;

CMS
Базови знания за
поне една CMS
система;

Да сте в
състояние да
създадете база
данни, полета и
таблици;

Да сте в
състояние да
покажете връзката
между таблиците
в базата данни;

Да можете да
разпознаете
изискването на
клиентите по
отношение на
данните и
съхранението им;

Да сте в
състояние да
дефинирате
структура от база
данни;

Да сте в
състояние да
изберете
правилен CMS и
да може да го
интегрирате в
уеб страницата

си;

Ефикасност на
рендерирането в
браузъра;
Резултати от
обучението 3:
Уеб производителност
и оптимизация

Резултати от
обучението 4:
Отстраняване на
грешки и анализ

Да тествате уеб
сайта от различни
мрежи;

Мониторинг и
тестване на уеб
сайтове, за да се
постигне
оптимална
производителнос
т при определени
ограничения;

Заявка за реакция;
Кеширане;
Съдържание на
няколко сървъра;

Знания за процеса
по отстраняване
на грешки;
Проблеми при
различни
браузъри;

Да можете да
намалявате
размера на
изображения,
видео и аудио
файлове;

Възможност за
отстраняване на
грешки от уеб
страница;

Възможност за
редизайн на сайт
по отношение
подобряване на
визия(интеграция
и ре-интеграция
на видео,
графика, аудио и
др.)

Работа с
различни общи
техники за
отстраняване на
грешки и анализ;

Валидация на
HTML и CSS;
Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



Тестове и изпити

Заглавие на единица 4:

Meниджмънт (управление на уеб страници)

Резултати от

Знания

Умения

Компетенции

обучението 1:
Актуализиране на
съдържанието

Потребителски
интерфейс;
Бюлетин за новини;
Технологии за
документация;

Резултати от
обучението 2:
Управление на
социалните мрежи

Резултати от
обучението 3:
Използване на
статистика

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Базови знания за
съществуващите
социални мрежи
(Facebook; Twitter,
Flickr и др.)
Блогове;
Познания относно
проблемите с
личната
информация;

Базови знания за
статистиката;
Tехника за
презентиране;
Логове, гугъл
анализ;

Да можете да
променяте
текстове,
изображения в
статии;
Да сте в
състояние да
комуникирате с
разработчика;

Да си създавате
страници и
профили в
социалните
мрежи;
Да може да
качвате снимки,
музика и
документи в
различните
социални
мрежи;

Да можете да
изберете
инструмент за
статистика;
Да можете да
инсталирате
инструмент за
статистика;

Да можете да
създавате
процедури за
актуализиране на
съдържанието и
коментари на
клиентите;
Актуализиране
на технологията
и съдържанието
редовно;
Да имате
представа за
съществуването
на социалните
мрежи, техните
силни и слаби
страни;
Да можете да
създавате и
поддържате
страница
/събитие/ или
група в
социалните
мрежи;
Интегриране на
статистическите
данни в интернет
сайтовете;
Използване на
статистическите
данни за
увеличаване на
достъпа;



Тестове и изпити



Доказателства от работна практика
Допълнителни методи:



Заглавие на единица 5:

Резултати от
обучението 1:
Оптимизация на
търсенето

Декларативен метод

Оптимизация

Знания

Умения

Да знаят за
съответната среда
за търсене
(търсачка) и нейната
технология;

Индексиране;

Процедури за
изпълнение;

Да знаят разликата
между създаване на
сайт за телефон и за
компютър;
Резултати от
обучението 2:
Мобилен уеб

Спецификации на
различните
устройства;
Web 3.0 стандартите
за мобилни
телефони;

Резултати от
обучението 3:
Уеб семантика

Познаване на W3C
стандартите
Основен модел на
Resource Description
Framework (RDF),
езикът RDF Schema,
езикът Web Ontology

Предпазване от
„crawling“
Подобряване на
ранкинга на
уебсайта;
Избор на
правилната
резолюция на
страницата по
отношение на
съществуващите
мобилни
телефони, към
които трябва да
се обърне
внимание;

Компетенции
Да можете да
използвате
оптимизация на
търсенето с цел
увеличаване на
потребителите в
сайта ви;

Проектиране на
уеб страниците
за мобилен
достъп;

Избор на
оформлението
на страницата
по отношение на
мобилната
визуализация;

Разбиране на
компонентите и
стандартите;

Използване на
уеб семантика;

(OWL), проста
система и
организация на
знанието (SKOS)
Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



Методът на портфолиото



Доказателства за работна практика

III. Описание на единиците, базирани на резултатите в уеб дизайна – EQF ниво 5

Заглавие на описанието:

Уеб дизайнер

ЕКР ниво:

Ниво 5

Заглавие на работната
област:

Напреднали аспекти в уеб дизайна

Заглавие на единица
6:

Резултати от
обучението 1:
Добавяне на
интеракция с продукти
за уеб анимация

Интерактивност и анимация

Знания

Умения

Компетенции

Основи на
интеракцията(взаи
модействие);

Да можете да
манипулирате
основните скриптове
за действие;

Да можете да
ползвате
скриптове за
програмиране
на
интеракция;

Базови знания за
обектноориентираното
програмиране;

Разбиране на

Работа с
компоненти;

Работа с времева
линия, ключови

Да можете да
използвате
някои от
съществуващ
ите продукти

концепцията на
символите и
техните различни
видове;


Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Заглавие на единица 7:

за уеб
анимация;

Тестове и изпити
Допълнителни методи:



Симулация



Наблюдение



Декларативен метод

Въведение в системи бази данни

Знания

Резултати от
обучението 1:
Създаване на база
данни за уеб сайт

кадри и анимации;

Познание за
използването на
бази данни;
Разбиране на
връзките (как да се
свържете със
сървър, заявки);

Умения

Компетенции

Работа с PHP –
създаване на база
Създаване на
данни, добавяне и
динамични уеб
използване на
страници;
форми,
редактиране на
съществуващи;

Работа с MySQL,
SQL или другиподбор, писане и
изтриване на
информация от
таблици;

Възможност за
използване на
някои от
съществуващит
е продукти за
развитие на
база данни;

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



Методът на портфолиото



Тестове и изпити
Допълнителни методи:



Симулация



Наблюдение



Декларативен метод

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
След проведеното проучване на наличните методи за валидиране, могат да бъдат
направени някои препоръки. Сред методите, които се считат за по-неблагоприятни, се
включват декларативният, наблюдението и симулацията. Декларативният метод до
голяма степен зависи от самооценката, която е много субективна и при нея често се
допускат грешки. При този метод липсва и практическо изразяване на умения, което е
жизнено важно за творчески дисциплини като уеб дизайна и компютърната анимация.
Докато наблюдението и симулацията са ефективни методи за потвърждаване на
практическите умения и компетенции, те са по-неблагоприятни за определяне на
творческите способности на учащия. Те също така не са много подходящи за
оценяване на теоретичните знания по темата.
Практическите доказателства от работния процес идват в две форми - физическа и
интелектуална. Докато дейността по събиране на материални доказателства за
резултатите от обучението е методологически и практически ефективна,
интелектуалните доказателства могат да обозначат по-скоро теоретичните знания за
конкретна област. Въпреки това, ако се оценяват във връзка едни с други, това може
да бъде изключително важен способ за оценка. Ефикасността му в областите на
изпитване и изследване на предишното обучение е изключително висока, толкова
много, че е достатъчна, за да обоснове високо ниво на квалификация.
Препоръчва се, обаче, силен акцент да се постави на практическите изпити, с оглед на
явяващите се на изпит неакадемично учащи се, които могат да бъдат притеснени от
писмени изпити. Препоръчва се още, изследванията да бъдат представени на
учащите по не толкова официален начин като на традиционни или академични изпити.
По същият начин методът на портфолиото осигурява на обучаемия възможност да
покаже своите умения и креативност по много осезаем и индивидуален начин. За да
се проверят знанията се препоръчва провеждането на кратко интервю с учащите, по
времето на което те могат да бъдат проверени в по-голяма степен относно различните

работни аспекти, теоретични познания, умения и т.н. В заключение трябва да кажем,
че методите, които се смятат за най-ценни и ефективни са тези като изпитването,
изследването и представяне на портфолиото.
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