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I. Интродукция
Това “Описание на единици базирани на резултати от обучението” е разработено в рамките на проекта “Валидиране на
самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация” /CREATE/, No: 2011-1BG1-LEO05-05036 осъществен с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС.
Повече информация за проекта и материалите по него можете да намерите на: www.create-validate.org.
1. Целта на “Описание на единици базирани на резултати от обучението”
Основната цел за съставянето на това описание на резултатите от обучението е да ги използва за основа на тези
единици и методите им за оценяване при самостоятелното обучение (или неформално обучение). Всяка единица е
свързана със съответните методи, както и всяка единица е свързана с определен брой ЕКВЕТ точки, взависимост от
тежестта на единицата към общата оценка. Освен това са развити различни интерактивни инструменти за валидиране
на самостоятелното обучение.
В рамките на проекта бяха разработени две такива описания на резултатите от обучението - едно за уеб дизайнер и
друго за компютърен аниматор. Тези две сфери бяха избрани, защото са много креативни и по-голяма част от
обучението става чрез неформалното обучение - по време на работа; чрез споделяне и взаимна работа между
различни хора.
По този начин тези две описания на резултатите от обучението и техните методи за оценяване на неформалното
обучение могат да бъдат използване в разработката на други такива описания със специални за тях методи за
оценяване.
2. Контекст и рамка
Това описание на резултатите от обучението е не само резултат от проекта CREATE-LdV-TOI, но също и още една
стъпка в съответствие с поилтката на ЕС в областта на ПОО, а именно валидиране на резултатите от неформалното
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обучение. В това отношение съдържа два важни елемента: първо конкретни методи за оценяване на резултатите от
неформалното обучение и второ ЕКВЕТ точки, заложени към различните единици, позволявайки оценяването,
валидирането и идентификация на всяка от тези единици. В този ред на мисълта подходи и методи, препоръчани по
време на ЕРРОК - ЕКВЕТ конференция /Ноември 2009/ са взети предвид пр съставяне на описанията.
Освен политиката на ЕС в областта на ПОО, описана в материалите от конференцията, спомената нагоре, този
документ взима предвид предишни проекти, свързани с тази тема: проекта "Включване на стандарти" /Координатор DEKRA Akademie, No: D/04/B/F/PP-146 192/ поставил основата на проекта CREATE, Немско-израелски проект, наречен
"ИТ умения", са малка част от примерите. Партньорите са внимателно подбрани, както и са обсъдени резултатите от
предишни подобни проекти, от които са взети някои от добрите практики, свързани със структуриране на описанието,
всички теми, които трябва да бъдат добавени, принципи на разпределяне на ЕКВЕТ точки към единици и други.
Описанията на резултатите от обучението бяха проектирани също в съответствие с нациолните квалификации и
системи за ПОО в България, Германия и Ирландия. Преди съставянето на описанията партньорите подробно обсъдиха
също и следното:
 "Структура на разширена система за ИТ обучение" в Германия;
 "Прознаване на вече придобити знания (ППЗ) в Ирландия;
 Стандартни квалификации (за компютърен аниматор и уеб дизайнер, ако съществуват такива или подобни на
тях) в България, Германия и Ирландия;
Що се отнася до процеса на оценяване и структурата на организациите за оценяване, стандарта ISO 17024 трябва да
бъде проучен.
3. Целева група
Целевата група включва: обучители, отговорните за политиката лица в ПОО, дизайнерите на обучението в ПОО,
ръководители на Центрове за ПОО.
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Професионалните центрове и организации, желаещи да оценят резултатите от неформално обучение в сферите на уеб
дизайна и компютърната анимация, както и да сертифицират тази оценка, могат да използват този документ. Въпреки
това, за да може процеса на оценяване да бъде напълно завършен, те трябва да използват интерактивните
инструменти за валидация в неформалното обучение и ръководството, съдържащо необходими насоки (също
разработено в рамките на този проект).
Политиците и учебни дизайнери в областта на ПОО могат да използват този документ за пример при разработката на
единици за оценка в техните съответни творчески области. Също могат да го използват за пример за средствата за
възлагане на ЕКВЕТ точки към единици. Накрая, но не по важност, могат да използват документа за пример на
методите, които могат да бъдат използвани за валидация на резултати на неформално обучение.
Потенциални потребители: Младежи (16-25) и младежи със специални нужди (преждевременно напуснали училище,
дълготрайно безработни хора), които са придобили знания, умения и компетентности в уеб дизайна и компютърната
анимация самостоятелно и искат да ги валидират. Затова необходимите знания, умения и компетенции са подбрани в
съответствие на хората, които работят сами или в малки екипи (2-3ма човека).
4. Структура и нива
Този документ се състои от три части:
1ва част – общо въведение за проекта, контекста, целевата група, описание на различните единици, както и
длъжностна характеристика.
2ра част - Описание на резултатите от единиците в Компютърна анимация Част 1 - ЕКР Ниво 4 (по-ниска трудност)
3та част - Описание на резултатите от единиците в Компютърна анимация Част 2 - ЕКР Ниво 5 (по-голяма трудност)
За повече информация относно нивата на ЕКР, моля вижте: http://ec.europa.eu/eqf/compare/eqf_en.htm#comparison
Това описание е разделено на две ЕКР нива, защото по този начин е възможно резултатите от самостоятелното
обучение на ученика да бъдат оценени и признати:
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а. ако те са по-ниско ниво (ЕКР Ниво 4);
б. ако този човек може да покрие и двете нива;
5. Терминология
Съществуват няколко основни „термина“, които трябва да бъдат разяснени при работата с този документ:
 Единица – наричана още “единица резултати от обучението”. Единицата е компонент на квалификацията,
състоящ се от съгласуван набор от знания, умения и компетенции, които могат да бъдат оценени и валидирани.
При проекта CREATE те са групирани в работни области.
 Работна област (модул) – работна област обединява 2 или повече единици. Работната област поставя под общ
знаменател единици, които са тематично свързани.
 Резултати от обучението – резултатите от обучението са изявления на това, което учащият знае, разбира и е в
състояние да направи при завършване на учебния процес. Европейската дефиниция на резултатите от
обучението използва термините знания, умения и компетенции за описване на резултатите от обучението.
 ECVET точки – ECVET точките са числово изражение на цялостното значение на резултатите от обучението в
квалификацията и на относителната тежест на единиците по отношение на квалификацията.
 ЕКР ниво - ЕКР описва нивата на квалификации по отношение на резултатите от обучението. Осемте нива
обхващат целия период на квалификациите от тези, постигнати в края на периода на задължително образование,
до тези, предоставени на най-високо ниво на академично и професионално образование и обучение.
/ http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf /
 Самостоятелно обучение - включва обучение в дома, на работа, по време на ежедневните взаимодействия или
чрез споделяне на знания в общността.
Определения за „единица“, „резултати от обучението“, „ECVET точки“ са взети от „Get to know ECVET better: Questions
and Answers“, ЕРРОК-ECVET конференцията за преминаване от принципи към изпълнение /ноември 2009/
6. Предпоставки
Знания, умения и компетенции, нужни за получаване на ЕКР ниво 4 за компютърен аниматор:
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Знания

Умения

Компетенции

7. Описание на професията
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.
7.1. Описание на професията 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
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Например, отговорностите на компютърен аниматор могат да бъдат: използване на специализиран софтуер за
създаване на компютърно-генерирани 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.
7.2. Описание на професията за ЕКР ниво 5
(Тук трябва да бъдат включени някои професионални изисквания)
a. Работни елементи
b. Отговорности
c. Личностни характеристики
d. Работни условия

7

В рамката на проекта CREATE, подкрепен от програма Леонардо да Винчи на ЕК
www.create-validate.org

e. Оборудване и инструменти

II. Description of Outcome-Based Units in Web design Part I – EQF Level 4
Заглавие на
описанието:

Уеб дизайнер

EQF ниво:

4 ниво

Заглавие на работна
област 1:

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

Заглавие на единица
1:

Планиране

ECVET точки:

18

Резултати от
обучението 1:

Знания

Умения

Компетенция
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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 клиента.
Фундаментално разбиране на
ИТ системи.
Основи в правото(да сме
наясно за правата на
собственост; договри и т.н.)

Резултати от
обучението 2.
Достъпност

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

Да може да общувате с клиенти по
различни начини- лице-в-лице,
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
презентация за проекта.

Да сте в състояние да прилагате
подходи за да идентифициране
на нуждите на клиента.
Да можете да подготвите прост
план за управление на проекта;
Да можете да управлявате малук
проект и да оцените рисковете;

Да може да определите
спецификациите на понататъшното развитие
Да можете да напишете препоръки
за структуриране на HTML,
шрифтове и цветове по отношение
на достъпността;

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

Да можете да проверите www сайт
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достъпност в уеб технологиите,
включително оперативна
съвместимост с технологии за
подпомагане и WAI насоки;
Разбиране на основната
спецификация, например
WCAG

по отношенение на достъпността;
Да подобрите достъпа до интернет
страницата чрез въвеждане на
достъп до безплатни фунцкии

Шрифтово и цветово
въздействие
Познание на някои основни
HTML функции и структуриране
за целите на гласови
синтезатори и без достъп до
сърфиране
Unicode-базирани кодировки
Да знаете за системи, които се
Резултати от
нуждаят от специална
обучението 3.
подкрепа.
Интернационализация
Рисковете от употребата на
различен символ;

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

Да бъдете в състояние да
проектирате или развиете
съдържанието, приложенията,
спецификацията и т.н. по начин,
който гарантира, че ще работи
добре , или ще е лесно да се
адаптира за потребители от
различни националности.
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Знания за ИСО стандарта
(ISO/TR 16982:2002, ISO 9241);
Резултати от
обучението 4.
Ползваемост

Повтарящ дизайн,
Знание относно основните
подходи – тест за ползваемост

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Да сте в състояние да се
идентифицират най-добрите
процедури за изпитване използваеомст

Да се създаде продукт, който да
може да се използва от
определени потребители, за
постигане на определни цели с
ефективността, ефикасността и
удовлетворение в определен
контекст на използване;

 Тестове и изпити

Заглавие на единица
2:

Дизайн

ECVET точки:

37
Знания

Резултати от
обучението 1: Java
уеб скриптове

Да определите основните
характеристики на използваемост
във връзка с целевата група;

Умения

Компетенция

Да се спрявяте ефективно със
скриптове и писане без грешки.

По динамични уеб страници чрез
използванет на скриптове.

Някои базови знания за:
Document Object Model
спецификационна форма,
основна на DHTML;

11

В рамката на проекта CREATE, подкрепен от програма Леонардо да Винчи на ЕК
www.create-validate.org

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

Резултати от
обучението 2.
Графика

Файлови формати на
изображения и използване на:
(GIF, JPEG, PNG, SVG etc.)
Шрифтове;
Растерни и векторни графики –
използване и обработка.
Познания за някои
съществуващи софтуери за
обработка.
Някои базови познания за:

Резултати от
обучението 3.
Аудио и Видео

Аудио цифровизация (семпли)
и MIDI;
Видео цифровизация и MPEG;
Аудио и Видео кодеци
Съхранение на медия;
SMIL;
Фрагмент;
Анотация;

Да можеш да избереш подходящ
цвят и шрифт.
Да можеш да вкараш и промениш
векторна и растерна графика;
Да можете да използвате различни
графични интерфейсни елементименюта, икони, бутони, менюбарове и други.

Да можете да импортвате аудио и
видео файлове;
Да може да пускате аудио и видео
файлове;

Работа с растерни и векторни
изображения.
Да създадеш и оформиш
интерфейса и всичките елементи
Като менюта, бутони...

Да можете да редактирате аудио
и видео файлове по отношение
на интеграцията в интернет;
Да може да интегрирате аудио и
видео файлове в интернет.
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Тестове и изпити
Допълнителни методи:

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



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

ECVET точки:

24

Резултати от
обучението 1:

Знания

Умения

Компетенция
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HTML/CSS

HTML:
Въведение в HTML; HTML
документи ; Ембеднато
съдържание; Хипер връзки;
Таблици; форми; секции;
Стил и скрипт;
CSS:
Въведение в CSS; Стилови
бокс модел; оформление;
напреднало знание в CSS

Публикуване онлайн
документи със заглавия, текст,
таблици, списък, снимки и др.
Онлайн информация чрез
хипертекстови връзки, при
натискането на бутон.
Да можете да създадете форма
за извършване на пазаруване
онлайн, правене на
резервацияи търсене на
информация.

Да разработваш уеб страница
използвайки HTML и CSS.

Включване на таблица, видео
клипове, звуци, и други
апликации директно в
документа.

Резултати от
обучението 2:
CMS

Преглед на основните
характеристики на система
за управление на
съдържанието;
Базови знания за поне
едина CMS система

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

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

Е в състояние да покаже
връзката между таблиците в
базата данни;

Да сте в състояние да
дефинирате структура от база
данни;

14

В рамката на проекта CREATE, подкрепен от програма Леонардо да Винчи на ЕК
www.create-validate.org

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:

Заявка за реакция;

Да тествате уеб сайта от различни
мрежи;

Мониторигн и тестване на уеб
сайтове, за да се постигне
оптимална производителност при
определени ограничения;

Кеширане;
Уеб производителност
и оптимизация

Резултати от
обучението 4:
Отстраняване на
грешки и анализ
Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:

Съдържание на няколко
сървъра;

Да можете да намаляте размера
на изображения, видео и аудио;

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

Да можете да отстраните грешки
от уеб страница;

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

Measuring internal applications;
Знания за процес при
отстраняване на грешки;
Проблеми при различни
браузари;
Валидация на HTML и CSS;

 Тестове и изпити
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Заглавие на единица
4:

Meниджмънт (управление на уеб страници)

ECVET точки:

12

Резултати от
обучението 1:
Актуализиране на
съдържанието

Знания

Умения

Потребителски интерфейс;

Да можете да променяте текстове,
изображения и т.н.

Бюлетин за новини технология;

Да сте в състояние да
комуникирате с разработчика;

Технологии за документация;

Резултати от
обучението 2:
Менажиране на
социални мрежи

Резултати от
обучението 3:
Използване на
статистика

Базови знания за
съществуващите социални
мрежи (Facebook; Twitter, Xing;
Youtube, Flickr, Twitter etc.);
Блогове;
Knowledge about the privacy
issues;
Базови знания за статистиката;

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

Компетенция
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;

Да можете да изберете инструмент Интегриране на статистическите
за статистика;
данни в интернет сайтовете.

Tехника за презентиране;
Да можете да инсталирате

Използване на статистическите
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Логове, Гугъл анализ;

инструмент за статистика;

данни за увеличаване на достъпа;

Знания

Умения

Компетенция

Да знаят за съответната среда
и техните технологии

Getting indexed;

Методи за оценка на
самостоятелното
учене:



Тестове и изпити



Доказателства от
работна практика

Допълнителни методи:


Декларативен метод

Заглавие на единица
5:

Оптимизация

ECVET точки:

8

Резултати от
обучението 1:
Търсачка за
оптимизация

Preventing crawling;

Да можете да използвате СЕО за
подобряване на достъпа на сайта

Процедури за изпълнение
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Increasing prominence;

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

Mobile web authoring guidelines;
Device independent guidelines;

Selecting the page resolution in
relation to existing mobile phones
that is supposed to be addressed;

Проектиране на уеб страниците
за мобилен достъп

Selecting the page layout in terms of
mobile visualization;

Web 3.0 стандартите за
мобилни телефони
Знае за W3C стандартите
Резултати от
обучението 3.
Семантичен уеб

Методи за оценка на
самостоятелното
учене:

Resource Description Framework
Разбиране на компонентите и
(RDF) Основен модел, the RDF
стандартите
Schema език, the Web Ontology
language (OWL), проста система
и организация на знанието
(SKOS)


Методът на портфолиото



Доказателства за
работна практика

Използване на семантичната
мрежа;

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

Уеб дизайнер

EQF ниво:

Ниво 5

Заглавие на работна
област:

Напреднали аспекти в уеб дизайна

Заглавие на единица
6:

Интерактивност и анимация

ECVET точки:

13

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

Знания

Умения

Компетенции
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Основи на
интеракцията(взаимодействие);
Базови знания а обектно
ориенираното програмиране.
Разбиране на концепцията на
символите и техните различни
видове.


Да можете да манипулирате
основните скриптове за действие;

Да можете да ползвате скриптове
за програмиране на интеракция;

Работа с компоненти.

Да можете да използвате някои от
съществуващите продукти за уеб
анимация;

Работа с таймлайн, ключови кадри
и туийнове.

Тестове и изпити
Допълнителни методи:

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



Симулация



Наблюдение

 Декларативен метод

Заглавие на единица
7:

Въвеждане в системите за база данни

ECVET точки:

8
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Резултати от
обучението 1:
Имплементация на
база данни в уеб сайт

Знания

Умения

Компетенция

Разбиране използването на
бази данни.

Работа с PHP – създаване на база
данни, добавяне и използване и
редактиране

Създаване на динамични уеб
страници.

Разбиране на връзките (как да
се свържете със сървър).

Методи за оценка на
самостоятелното
обучение:



Методът на портфолиото



Тестове и изпити

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

Възможност за използване на
някои от съществуващите
продукти за развитие на база
данни.

Допълнителни методи:


Симулация



Наблюдение



Декларативен метод
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