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Представяне на проекта
Стратегията „Европа 2020“ поставя силен акцент върху образованието и обучението с
цел да се насърчи интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Прогнозите за
бъдещите нужди от умения показват по-голямо търсене на средни и високи нива на
квалификации до 2020 г. (източник: Европейска комисия 2009 г.). Държавите членки на
ЕС все още имат различни подходи при определянето на знанията, уменията и
компетенциите в сектора на услугите по транспортиране и съхранение. Системата за
сертифициране на обучението и квалификациите е различна в зависимост от
различните варианти за признаване на знания и умения, които служителите
притежават, но които не се признават от работодателите и обучаващите, или които се
изискват от работодателите, но липсват у служителите и чиято нужда не е посрещната
от подходящо обучение или повишаване на квалификацията.
„Прозрачност на уменията в логистиката“ (LIST) е съвместен проект, който се
реализира в рамките на програмата „Учене през целия живот“ на секторна програма
„Леонардо да Винчи“, мярка „Трансфер на иновации“, в който участват партньори от
Люксембург, Словакия, България, Франция и Италия. Целта на проекта е създаването
на програми за обучение, приложими към две избрани професии: управител на склад
(фармацевтична логистика) и складов работник (нетрайни стоки). За тази цел
партньорите ще доразвият подхода, използван в предишния проект „Трансфер на
иновации“ (CENTRAL), като възприемат използвания в него метод на работа.
Общите цели на проекта са да се адаптират и създадат професионални стандарти за
бизнеса и преподавателите в този нов метод, като едновременно с това се разработят
стандарти за обучение, въз основа на принципите на Европейската система за
трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) с цел да се
постигне прозрачност при учебните резултати, които успешно описват знания, умения
и компетенции. Координатор на проекта LIST е Люксембургският институт за наука и
технологии в рамките на неговата иновационна програма „Транспорт и логистика“.
Успоредно с това Институтът отговаря и за въвеждането на квалификационна рамка,
която да улесни в най-голяма степен разбирането при прехвърляне на съдържание и
да спомогне за транспонирането на концепции и инструменти, които са част от
съответните среди на партньорите.
Резултатите от проекта впоследствие ще допринесат за насърчаване на използването
на европейската система ECVET, както и за въвеждането на професионални стандарти
в сектора на транспорта и логистиката.
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Общи цели на трансфера на иновации в рамките на
проекти по програмата „Учене през целия живот“
Проектът „Прозрачност на уменията в логистиката“ има за цел:
1. да подобри подхода, използван в предишния проект за трансфер на иновации
CENTRAL, като възприеме неговата работна методология;
2. да го приложи спрямо две избрани професии: управител на склад (фармацевтична
логистика) и складов работник (нетрайни стоки);
3. да адаптира и създаде професионални стандарти и за двете професии;
4. да разработи образователни стандарти, използвайки принципите на ECVET;
5. да постигне прозрачност при учебните резултати с помощта на ЕКР (Европейска
квалификационна рамка), дескриптори на знания, умения и компетенции, като се
вземе предвид НРК (Националната рамка за качество);
6. да предостави ценна обратна връзка на националните доставчици на
професионално образование и обучение (ПОО).

Оперативни цели на трансфера на иновации в рамките
на проекти по програмата „Учене през целия живот“
Проектът „Прозрачност на уменията в логистиката“ има за цел да постигне следните
осезаеми резултати:


две програми за обучение, базиращи се на принципите на ECVET;



два професионални стандарта за професиите „управител на склад“ и „складов
работник“.

Това включва:
1. създаване на професионални стандарти за позицията „управител на склад“
(изготвяне на длъжностна характеристика, като се вземе предвид работната
среда);
2. разработване на Квалификационна рамка на ниво 5 за позицията „управител на
склад“ въз основа на съществуващата Квалификационна рамка на ниво 3 за
позицията „складов работник“;
3. създаване на професионални стандарти за позицията „складов работник“
(изготвяне на длъжностна характеристика, като се вземе предвид работната
среда);
4. разработване на Квалификационна рамка на ниво 3 за позицията „носачтоварач на стоки“.
В консорциума участват пет партньора: Люксембургският институт за наука и
технологии (Люксембург), AFT (Франция), ITL (Италия), Агенция за регионално
развитие Сенец – Пезинок (Словакия) и БАУР (България).
Моля, вижте информацията за контакт на гърба на това ръководство.
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Складов работник за сектора на
нетрайните стоки
Длъжностна характеристика
Складов работник (източник: CENTRAL)
„Складовите работници може да работят в определена област или да бъдат
класифицирани като мултифункционални. Те обикновено получават доставените стоки
и ги проверяват, като ги съпоставят с данните в съответната документация, което може
да включва сканиране на входящите стоки. Може да използват мотокари, за да
товарят, разтоварват и преместват стоки, и отговарят за попълването на складовите
запаси. Работните им задължения може да включват комплектоване на поръчки,
инспектиране, претегляне и пакетиране на поръчаните стоки.“
Складов работник в конкретната област на нетрайните стоки
„Складовите работници в областта на нетрайните стоки може да работят в определена
област или да бъдат класифицирани като мултифункционални. Те обикновено
получават доставки на нетрайни стоки и ги проверяват за санитарни проблеми,
проблеми, произтичащи от прекъсване на хладилната верига, както и дали отговарят
на данните в друга свързана документация, което може да включва сканиране на
входящите стоки. Може да използват мотокари, за да товарят, разтоварват и
преместват стоки, и отговарят за попълването на складовите запаси. Работните им
задължения може да включват комплектоване на поръчки, инспектиране, претегляне и
пакетиране на поръчаните нетрайни стоки.“

Стандарт на компетентност
Настоящият стандарт на компетентност е представен по-долу от гледна точка на
учебните резултати, определени от няколко браншови организации, практици и ПОО
експерти, участващи в проекта LIST от самото му начало.
Програмата за обучение на складови работници по проекта LIST е представена подолу под формата на блок учебни резултати


Блок учебни резултати 1: приемане, преместване и преопаковане на стоки.



Блок учебни резултати 2: складиране и достъпност на нетрайните стоки.



Блок учебни резултати 3: обработване на поръчките, за да бъдат изпратени на
клиентите.
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Блок учебни резултати 1: приемане, преместване и преопаковане на стоки.
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Той/тя е запознат/а с:

Той/тя може:

Той/тя е компетентен/на:

основните правила за здравословни и
безопасни условия на труд, най-вече по
отношение на обработката на товари;



да приема стока;



да проверява получената стока, като я
съпоставя с данните в документацията;

 да прилага указанията, дадени от прекия
ръководител;



различните
административни
документи,
свързани с получаването на стоките;





основните нормативни изисквания, отнасящи
се до товаренето и разтоварването на стоки;





различните начини за предаване и попълване
на документи;



различните звена/отдели на компанията;



ключовите аспекти на устойчивото развитие;



принципите
злополуки;



видовете
хранителни
характеристики; техники за
ограничения, пиктограми;





за

превенция

на



трудови

продукти:
обработка и

основите на системата HACCP („Анализ на
опасностите и контрол на критичните точки“),
DGP (марката „зелена точка“)...;
основните английски термини, свързани с
попълването на документи и воденето на
елементарен разговор.

да определя състоянието на
опаковката/палета, за да може да
приеме/откаже доставката в зависимост от
вида на стоките (температура, влажност, срок
на годност...);
да отговаря за транспортирането на стоки/да
препраща стоки към вътрешнофирмени
обекти, като взема предвид различните
специфични складови помещения (особено за
зони с контролирана температура);



да разопакова/сортира стоките, като взема
предвид естеството на нетрайните стоки;



да идентифицира действителните количества
и видовете нетрайни стоки с цел тяхното
правилно съхранение в склада;



да използва ИКТ инструменти, за да
регистрира приемането на стоките и тяхното
преместване в складовите помещения.

 да координира своите дейности с
различните екипи (предимно складови
работници и лица, отговарящи за
транспорта/шофьори);
 да идентифицира наличието на
проблеми с входящите стоки и да
информира прекия си ръководител за
това;
 да прилага принципите за здравословни
и безопасни условия на труд и
устойчиво развитие;
 да подрежда стоките по ефективен и
ефикасен начин, за да улесни
изпълнението на следващия етап от
процеса.

4

Блок учебни резултати 2: складиране и намиране на нетрайните стоки.
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Той/тя е запознат/а с:

Той/тя може:

Той/тя е компетентен/на:





да използва информационни системи за
отчитане на входящия поток;



да разчита плана за съхранение;



да определя мястото за съхранение на
входящите стоки, като взема предвид



основните правила за здравословни и безопасни
условия на труд, най-вече по отношение на
обработката на товари;



основните нормативни изисквания, отнасящи се
до товаренето и разтоварването на стоки;



различните начини за предаване и попълване на
документи;



ключовите аспекти на устойчивото развитие;



принципите за превенция на трудови злополуки;



оборудването и видовете ИТ инструменти;



основите на системата HACCP („Анализ на
опасностите и контрол на критичните точки“),
DGP (марката „зелена точка“)...;



основните правила за складиране и безопасност
в складовите помещения;



пиктограмите за складиране и съхранение,
свързани с характеристиките на нетрайните
стоки;



различни складови съоръжения и техните
характеристики;



правилата за специфично съхранение: хладилна
верига, опасни товари...;



процедурите по обработка на документацията в
склада.



да използва ИКТ инструменти (ако има такива),
за да задава място на съхранение съгласно
техническите характеристики на нетрайната
стока и складовите помещения;
да транспортира и складира стоките ефективно и
съгласно изискванията на системата на
складиране;



да използва ИКТ инструменти, за да извършва
проверки (инвентаризация, преброяване и др.),
следи/документира движението на стоките, следи
продуктовите потоци и стоковите нива;



да използва ИКТ инструменти (ако има такива),
за да прави оценка на наличността, да
проследява движението и състоянието на
стоките в отговор на запитвания, направени от
вътрешни/външни клиенти;

техния нетраен характер;


да съставя отчети за дейността;



да прилага правилата за съхранение на
стоките, като взема предвид стокооборота
и сроковете на годност;



да определя по правилен начин местата
за съхранение;



да комуникира по-добър и ефективен
начин с различните членове на екипа.
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Блок учебни резултати 3: обработване на поръчките, за да бъдат изпратени на крайните клиенти.
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Той/тя е запознат/а с:

Той/тя може:

Той/тя е компетентен/на:



основните правила за здравословни и



безопасни условия на труд;


различните административни документи,
свързани с транспорта на нетрайни стоки;



различните начини за предаване и



процедурите за комплектоване на
поръчките и стандарти за натоварване;
регламентите и изискванията за
етикетиране, маркиране, обезопасяване,









процедурите за документиране на
изходящите стоки;
основните английски термини, свързани с
попълването на документи и воденето на
елементарен разговор.



да разработва и прилага план за
ефективно товарене;

да използва ИКТ инструменти, за да
определя наличността и мястото на
стоката и за да регистрира нейното
изваждане от склада;



да съобщава и координира процеса
с шофьора;



да комуникира в съответствие с

да поздравява клиентите, да разбира



да прилага мерки за осигуряването
на безопасни и здравословни
условия на труд в ежедневната
работа;



да организира своята работна



програма така, че да изпълнява
задачите си;
да проявява постоянна бдителност,
да открива и докладва за всякакви
нередности.

корпоративния дух и имидж;

техните нужди, да изготвя търговските
документи и да комплектова стоката;

запечатване и натоварване на стоките
съгласно транспортното решение;




обработката на поръчки;

попълване на документи;


да подготвя документите, свързани с

да подготвя пратките и да гарантира, че
опаковката отговаря на изискванията за
качество и нуждите на клиентите, като
използва подходящото оборудване;
да опакова, пакетира стоките и да
подготвя документите, свързани с
доставката на поръчките, или външната
опаковка, когато е необходимо;



да изготвя и да валидира документите за
вътрешно ползване;



да попълва транспортните документи.
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Тежест на учебните резултати
Тежестта на учебните резултати е определена след обобщаване на всички данни,
получени от участващите браншови организации, практици и ПОО експерти по проекта
LIST.
Тежест на
резултати

учебните Блок
учебни Блок
учебни Блок
учебни
резултати 1:
резултати 2:
резултати 3:

Средна стойност
консорциума

за 29,4%

42,4%

29,2%

ITL – Италия

34%

38%

28%

AFT – Франция

18%

49%

33%

Агенция за
регионално развитие
Сенец – Пезинок –
Словакия

30%

42%

28%

БАУР – България

30%

30%

40%

LIST – Люксембург

35%

47%

18%
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Преглед на учебните блокове и модули
Учебен блок 1 Процедури за складова
организация

Блок учебни
резултати 1:
приемане,
преместване и
преопаковане
на стоки.



Складова организация



Складови цели:
качествено обслужване, разходи (работна ръка,
оборудване, инструменти...), корпоративен имидж,
съхраняване на продукти, удовлетворение на
клиентите.





Учебен блок 2 Процедури за входящи
стоки


Прием на стока:


посрещане на шофьора;



паркиране на товаро-разтоварната площадка и
правила за безопасност;

Местоположение и лица за контакт на отдел
„Прием на стока“ (външни и вътрешни доставчици,
външни изпълнители), концепция за отношенията
между клиента и доставчика.



проверка на транспортните документи;



разтоварване на превозното средство;



подготвяне на приемната зона;



количествено приемане на стоката (проверка на
количеството и външния вид или опаковките на
стоките);

Значение, проблеми и рискове, свързани с
приемането на стоките (качествено обслужване,
разходи и крайни срокове).




спорове с превозвача;



спорове с доставчика.

Формулиране на валидни възражения:


същност на възраженията;



формулиране на валидни възражения;



последици от липсата на валидни възражения;



валидация на документи (транспортни и
вътрешни документи);




административно предаване на документи.

ИКТ инструменти, специализирани за приемане
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на стока.


Блок учебни
резултати 2:
складиране и
достъпност на
нетрайните
стоки.

Подготовка на стоката за оставянето й на склад:
повторно палетизиране.

Учебен блок 3 Подемно-транспортни
дейности и наблюдение посредством
ИКТ инструменти

Учебен блок 4 Складова техника и
оборудване



Обработка на стоките с помощта на съответните
системи, инструменти и софтуер.





Попълване на съответната документация и

Използване на мотокара в съответствие с
регламентите, техническите спецификации и
инструкциите за управление.

проследяване на свързания поток от
информация.



Проверки в началото на работната смяна и

Определяне на места за съхранение в
съответствие с естеството на стоката и
наличните свободни места:



Безопасно транспортиране на товарите с
мотокари.



Подреждане.





операции в края на смяната.



обособяване на ново складово място;



Стелажиране на палетите.



складови конструкции;



Натоварване на превозното средство.



адресиране на стоките;



товаро-транспортно оборудване;



товаро-транспортни решения;



съвместимост на продуктите.

Стоков контрол:


кодификация;



номенклатура и други класификации;



документиране на движението на стоките;



инвентаризация.
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Учебен блок 5 Административна,
техническа и правна документация

Учебен блок 6 Комплектоване и
опаковане на поръчката





Привеждане в съответствие и изготвяне на
документите, свързани с обработката и изпращането
на поръчките:



идентификация на стоките;



подготвяне на поръчките;

подготвяне на превоза на стоките (административна



оптимизация на движението;

част);



ИКТ;



транспортни документи;



техники за комплектоване;



характеристики на превозните средства;



балансирано разпределение на товара;



курсове за доставка и товарни планове;



грешки при комплектоването на поръчките и



товарни дейности (режими на работа, протокол за



Блок учебни
резултати 3:
обработване на
поръчките, за
да бъдат
изпратени на
клиентите.

Комплектоване на поръчките:

последиците от тях;

безопасност, крайни срокове);




продуктови спецификации.

директно комплектоване на поръчката
(„придвижване“ и др...);





конкретни продукти;



измерване на резултатите: цели, табла и одити.

Опаковане, пакетиране и натоварване на стоките:


палетизация (стабилност, план за палетизация,
съвместимост на продуктите);



пакети;



уплътняващи материали, първични и вторични
опаковъчни материали;



идентификация (получател, поръчка, групиране,
пиктограми (товаро-транспортни дейности и
рискове)).
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Междудисциплинарни учебни блокове
Учебен блок 7 Здравословни и
безопасни условия на труд

Учебен блок 8 Процедури за
работа с нетрайни стоки





Правилни движения и пози:


Нетрайни стоки:

трудови злополуки при работата със



различни видове нетрайни стоки;

стоки;



технологии и процеси за студено



основи на анатомията;



физическа безопасност и икономия на



работни принадлежности;



най-добри трудови практики.







микроби и бактерии;

чистота и подреденост на работните



хранително отравяне;

площи;



прекъсване на хладилната верига,



видим или потенциален риск;



карта на входовете и изходите и план на
движение;



Хигиена на храните и бактериално
замърсяване:

лични предпазни средства.



Първа помощ.



Безопасно извършване на физическото
приемане на стоки:


лични предпазни средства.



използване на режещи инструменти

какви са рисковете?


Здравна профилактика: правила и начини:


хигиена на помещенията, оборудването
и материалите;



Основи на бизнес организацията:


фирмена култура в логистичния сектор;



роли и позиции в транспортнологистичния бранш;

технологии и процеси за топло



съхранение.

Безопасни условия на труд:




съхранение;

усилията;


Учебен блок 9 Бизнес
организация и работа в екип

инструменти и техники за търсене на
работа.



Работа в екип:



организация на екипа:


управление на обема на работата и
приоритетите в рамките на наличните
ресурси;



оперативни екипи;



доклад за дейността;



информационен поток и
разпространение на информацията.

хигиена на персонала.

(машини за рязане и чембероване със
стоманени ленти),


Правилни движения и пози:



работа с оборудване (регламенти, общо
ползване, правила за безопасност);



протокол за безопасност.
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Препоръки на LIST към обучаващите институции
От техническа гледна точка дейностите, свързани със съхраняването и достъпността
на стоките се оценяват като по-значими и трудни за складовите работници.
Следователно обучението трябва да бъде съсредоточено върху тези дейности и върху
всички свързани с тях операции, както от гледна точка на документацията, която
трябва да се управлява и разбира, така и от гледна точка на ИКТ инструментите, които
работникът трябва да използва. Въпреки че обработката на стоките (транспортирането
им) и използването и разбирането на документите и поръчките са значими умения, те
не са сред основните дейности на складовите работници, или поне (в процеса на
обучителната дейност) трябва да се отделя по-малко време за овладяването на тези
компетенции. Критериите за определяне на тежестта вземат предвид не само
значението, което операциите имат за квалификацията, но и усилията, които са
необходими за придобиване на компетенциите.
Квалификациите от ниво 3 по Европейската квалификационна рамка (ЕКР) обикновено
се включват в първото ниво на системите за професионално обучение на
европейските държави и обучението се провежда по теми, свързани с „традиционната
образователна система“ (задължително образование). Поради тази причина курсът
представлява първоначален курс по професионално обучение, обхващащ 1500 часа
плюс 1500 часа за традиционни предмети, което общо прави 3000 часа (за период от 3
години). Друг вариант е курсът да бъде използван като специализирано обучение за
безработни лица или за лица, които работят в друг сектор. В този случай
продължителността на курса ще бъде около 250 часа.

Присъждане на ECVET точки
Блок
учебни
резултати

Наименование на блока учебни резултати

ECVET
Средна
точки
стойност
Вариант
Тежест
А

ECVET
точки
Вариант
Б

1

Прием на доставки, преместване и преопаковане на
29,4%
стоки

26

4

2

Съхранение и достъпност на нетрайни стоки

42,4%

37

7

3

Обработване на поръчки за доставка до крайните
29,2%
клиенти

27

4

100%

90

15

Забележка: Съгласно Европейската система за трансфер на кредити в
професионалното образование и обучение (ECVET) едногодишното обучение
съответства на 60 ECVET точки.
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Управител на склад за фармацевтични
продукти
Длъжностна характеристика
Управител на склад (източник: проект CENTRAL)
„Управителят на склада има пълен контрол върху центъра за дистрибуция или склада.
Той носи крайната отговорност за ефективната и безопасна ежедневна работа на
обекта, за да спомага за изпълнението на бизнес плана на организацията. Този процес
включва управление на персонала, финансово управление, както и контрол на
качеството и околната среда.“
Управител на склад във фармацевтичния сектор
Управителят на склад във фармацевтичния сектор има пълен контрол върху центъра
за дистрибуция на фармацевтични продукти или склада. Той носи крайната
отговорност за ефективната и безопасна ежедневна работа на обекта, за да спомага
за изпълнението на бизнес плана на организацията. Този процес включва управление
на персонала, финансово управление, както и контрол на качеството и околната среда
Управителят е запознат със специфичните особености на фармацевтичните продукти
– санитарни и температурни изисквания, предпазни мерки при товаро-транспортни
дейности и хигиена. Той е запознат с последиците на всяко неизпълнение и е
професионалист, който работи с грижа за клиентите, пациентите/крайните ползватели
и компанията.

Стандарт на компетентност
Настоящият стандарт на компетентност е представен по-долу от гледна точка на
учебните резултати, определени от браншови организации, практици и ПОО експерти
при протичането на проекта LIST.
Програмата за обучение за управител на склад по проекта LIST е представена по-долу
под формата на блок учебни резултати:


Блок учебни резултати 1: определяне и създаване на организационни модели за
логистични потоци.



Блок учебни резултати 2: управление на работата на логистичните потоци.



Блок учебни резултати 3: допринасяне за изпълнението на логистичната стратегия
на фирмата чрез реализирането на подходящи логистични проекти.
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Блок учебни резултати 1: определяне и създаване на организационни модели за логистични
потоци.
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Той/тя:

Той/тя може:

Той/тя е компетентен/на:











да анализира вътрешни и/или външни данни;



да прави прогнози и симулации с помощта на
инструменти и статистически методи;

познава добре трудовото
законодателство и свързаните с него
нормативни актове;



познава задълбочено веригата за
доставки на фармацевтични
продукти и свързаните с нея лица
(роли и профили);



познава добре действащите
разпоредби относно здравето и
безопасността;

познава задълбочено специфичните
особености на фармацевтичните
продукти;



да идентифицира и анализира техническите и
финансови ограничения и влияния на всички
логистични дейности;

да организира и рационализира
планирането на логистичния
капацитет на базата на
предварителната прогноза за
обема на логистичната дейност;



да управлява човешките ресурси и да определя
съответните нужди от обучение;

да работи в условията на
фармацевтичната дистрибуция;



да работи в сътрудничество с
другите участници и отдели в
съответствие с правилата за
здравословни и безопасни условия
на труд и трудовото
законодателство;



да организира своята работа, както
и работата на своя екип, съгласно
процедурите за ефективно
управление на времето;



да информира по ефективен начин
другите екипи за предварителния
бюджет и да го адаптира в
съответствие с всяко предложено
изменение;



да създава и/или предефинира организационните
процеси;



да изготвя временен логистичен план, включително
в съответствие с оперативния план;



да използва ИКТ инструменти за управление;



да анализира отчета за доходите на
логистичния/транспортния отдел;



познава задълбочено процедурите
за транспортиране и складиране на
фармацевтични продукти;



да изготвя показатели за логистичната дейност;



има задълбочени познания в
областта на управлението на
материалите;



да изчислява разходите за различни технически
варианти, ;като взема предвид нормативните
ограничения, отнасящи се до логистичната дейност;

познава задълбочено конкретните
разпоредби: добрите дистрибуторски
практики, наредбата за опасните





да може да използва ИТ инструменти за финансов
контрол;
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стоки и


познава добре системата HACCP
(„Анализ на опасностите и контрол на
критичните точки“) (съдържание и
ограничения);



да изготвя симулационни сценарии за бюджетни
прогнози;



да работи в условията на
фармацевтичната дистрибуция;



да изчислява прага на рентабилност за
логистичната дейност;





да изготвя и прилага инструменти за оценка, за да
проследява ръста на производителността,
реализиран вследствие на приложени логистични
решения;

да изготвя насоки и да работи в
сътрудничество с другите
участници и отдели;



да се справя ефективно с всякакви
практически трудности,
произтичащи от показателите за
ефективност (поддръжка,
актуализиране, крайни срокове и
др.), като изготвя конкретни и
подходящи процедури, отнасящи се
до логистичната дейност;



да свързва оперативните
показатели със стратегическите, за
да създаде най-подходящите
процедури;



познава задълбочено
статистическите техники за
прогнозиране;



познава добре транспортната верига
и транспортните мрежи;



да изготвя обобщени документи, които могат да се
използват за всяко звено от логистичната верига;



познава добре инструментите и
методите за планиране и изготвяне
на график;



да определя ключови критерии, както качествени,
така и количествени, за оценка на ефективността
на приложените логистични решения;



познава добре цифровите
инструменти за управление;



да задава КПЕ, които да се използват от
различните участващи екипи;



познава добре бюджетните
процедури;





е добре запознат/а с разходите,
свързани с различни дейности или
услуги, които компанията предоставя
или които се извършват в сектора
(фармацевтичния, транспортния и
логистичния);

да избира показатели, които са приспособени за
конкретните логистични нужди на организацията,
отдела или дейността;



да интегрира контролни данни, идващи от други
отдели в рамките на организация, както и такива от
външни източници;

да изготвя насоки и да работи в
сътрудничество с другите
участници и отдели;



да информира заинтересованите
лица и/или лицата, вземащи
решения, относно нуждата от нови
инвестиции;



да изготвя насоки и/или да работи в
сътрудничество с другите
участници и отдели.





познава добре техниките за
подобряване на логистичната
дейност;
познава ИТ инструментите за
финансов контрол;





да изгради система за управление, която да
използва по най-добрия начин въведените
показатели;



да създаде система за проследяване на
резултатите от гледна точка на вътрешни и/или
външни ограничения;



да използва компютърен софтуер, за да създаде
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познава ключовите показатели за
ефективност (КПЕ);



познава вътрешните правила за
финансов контрол и структурата на
разходите;



познава методологията, която се
използва за създаването на точни
показатели за ефективност;



познава фармацевтичните среди:
участниците и браншовите
особености;



познава предимствата и
ограниченията на дистрибуционните
канали;



познава законодателството,
свързано със специфични
продукти/дейности;



познава инструментите за
локализиране и проследяване.

показатели за ефективност за целите на
финансовия контрол;


да анализира текущите процеси;



да интегрира нови компоненти в съществуващите
процедури;



да изготвя и представя план за разширяване на
търговската дейност;



да интегрира браншовите особености в текущите
логистични структури, за да ги приведе в
съответствие с особеностите на фармацевтичния
сектор (законодателство и продукти), изискванията
на доставчиците, клиентите и крайните ползватели.
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Блок учебни резултати 2: управление на работата на логистичните потоци.
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Той/тя:

Той/тя може:

Той/тя е компетентен/на:



познава добре разпоредбите относно
здравето и безопасността;



познава добре трудовото
законодателство и по-специално
трудовите договори;















познава добре техниките за
комуникация;
познава задълбочено инструментите и
техниките за планиране;
познава техническите и нормативните
ограничения, свързани с използването
на индустриално товаро-транспортно
оборудване;
познава задълбочено
фармацевтичната дистрибуция:
сектора и участниците в него;
познава задълбочено веригата за
доставки на фармацевтични продукти
и свързаните с нея лица (роли и
профили);
познава добре инструментите и
методите за подобряване на
логистичните процеси;

да прилага и контролира прилагането на
процедури по осигуряване на качеството и
наредбите за здравословни и безопасни условия
на труд;
да планира изискванията, свързани с човешките
ресурси, от гледна точка на брой, квалификации и
крайни срокове в съответствие с промените в
логистичните дейности;



да прилага, да контролира прилагането и да
взема предвид клаузите по трудовия договор;



да провежда интервюта за подбор на персонал;



да изготвя и актуализира показатели за
ефективността на логистичната дейност;



да прилага изискванията на трудовото
законодателство и клаузите по трудовия договор,
които се отнасят до подбора на персонал,
естеството и обхвата на трудовия договор и
неговото прекратяване;



да следи дали съществуващите компетенции
отговарят на краткосрочните и средносрочните
нужди на логистичната дейност;



да предлага планове за обучение на служителите
и да насърчава непрекъснатото развитие на



да регулира логистичния капацитет
в зависимост от промените в
логистичната дейност;



да изготвя насоки и да работи в
сътрудничество с другите
участници и отдели;



да управлява логистичните екипи
по ефективен начин и да адаптира
стила си на управление в
зависимост от условията на
логистичните дейности;



да изготвя насоки и да работи в
сътрудничество с другите
участници и отдели;



да разглежда нови решения за
подобряването на логистичните
потоци;



да открива и анализира
неизправности, за да предложи
прости практични решения в
рамките на непрекъснатото
подобряване на логистичните
процеси;
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познава техниките за докладване;



познава добре правната отговорност,
която произтича от лошата
организация или неизпълнението на
процедури.

персонала;


да използва показателите за ефективност, за да
определя ефективността на предложените
логистични решения;



да оценява нивото на ефективност на базата на
целите, постигнати след въвеждането на новите
логистични процеси;



да следи основните разходни центрове и да ги
сравнява със стандартните професионални
коефициенти;



да определя нови оперативни цели и да ги
интегрира в процеса на постоянно
усъвършенстване;



да следи и актуализира показателите за
ефективност на логистичната дейност и, заедно с
външните и вътрешните контактни лица по
веригата за доставки, да решава какви корекции
да бъдат направени;



да подобрява различните етапи от логистичните
процеси (прогнозните продажби, оперативното
управление на физическите потоци, контрола на
поръчките и управлението на склада);



да организира и прилага всички процедури за
проследяване и локализиране;



да управлява по ефективен начин
транзитните и складови дейности в
съответствие със спецификите на
продукта и стратегията на
компанията, както и с нивото на
изискванията на клиентите;



да извършва точни контролни
дейности, за да може да реагира
по подходящ и правилен начин на
настъпилите неизправности в
работата.
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Блок учебни резултати 3: допринасяне за изпълнението на логистичната стратегия на фирмата чрез
реализирането на подходящи логистични проекти.
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Той/тя:

Той/тя може:

Той/тя е компетентен/на:



познава задълбочено веригата за
доставки на фармацевтични
продукти и свързаните с нея лица
(роли и профили);



да открива и анализира логистичните нужди на
вътрешни и външни участници по веригата за
доставки и да ги разделя в зависимост от
техните изисквания;



да подбира и преценява
осъществимостта на логистичните
проекти в съответствие с
глобалната фирмена стратегия;



познава задълбочено специфичните



да събира и анализира информация от



да изготвя насоки и да работи в

особености на фармацевтичните
продукти, процедурите за
транспортиране и складиране и
техните нарушения;





познава задълбочено стратегията и
бизнес отношения на компанията;
познава добре инструментите за
подобряване на цялостното
представяне по глобалната верига за
доставки;



познава технологичните,
техническите, нормативните и
организационните иновации, които

да класифицира логистичните нужди, за да
може да определи приоритети относно подбора
и изпълнението на логистични проекти;

сътрудничество с другите
участници и отдели, включително
и на английски език;




да изготвя проекти в рамките на компанията;

да привежда аргументи в
подкрепа на изпълнението на
даден логистичен проект в



да събере нужните участници и служители,
които да изготвят и реализират проекта;

отговор на логистичните нужди на
компанията;



да интегрира нови технологии, и по-специално



да формулира финансовата
стратегия на логистичния проект в
съответствие с общата фирмена
стратегия;



да договаря техническите,

комуникационни и ИТ системи, в логистичната
стратегия на фирмата;

познава добре ИТ системите,
особено тези, които се използват в
логистиката (ERP, WMS, TMS и др.);



функционалните отдели и/или оперативните
звена;





да одитира логистичните процеси, за да изготви
опис и по този начин да определи план за
действие за подобряване на ситуацията;
да определя и измерва организационното,
финансовото и оперативното влияние на

икономическите и нормативните
аспекти на договора, свързан с
изпълнението на логистичния
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биха могли да повлияят на
процесите по веригата за доставки;


проекта върху логистичните процеси;


познава различните финансови

логистичния проект, като взема предвид всички
логистични процеси;

анализи и стратегии;


познава основните показатели на
инвестиционния избор (нетни
парични потоци, нетна настояща
стойност, период на инвестиционна
възвращаемост, проучване на
рентабилността, вътрешна норма на
възвращаемост);

да изчислява разходите, свързани с



да изготви финансовия план на проекта, като
едновременно с това прилага финансови
ограничения;



да извършва проучване за осъществимостта на
логистичния проект от гледна точка на неговите
технически, организационни и икономически
аспекти;



познава инструментите и методите
за финансов анализ;



да изготвя документи с техническите,
финансовите и договорните спецификации;



познава задълбочено търговските
договори;



да изготвя покана за участие в тръжна



процедура, като посочва изискванията за
качество, обслужване и цени;

познава добре техниките за водене
на преговори;



познава добре процедурите за
обявяване на обществени поръчки;



познава добре техниките за

проект, по правилен начин (и в
съответствие с фирмената
стратегия).



да избира икономически най-изгодната оферта,
подадена в отговор на поканата за участие в
тръжна процедура;



да определя формата на сътрудничество, която

решаване на спорове.

да се осъществява чрез договори;


да събира и анализира полезна за процеса на
преговорите информация;



да изготвя логистични спецификации, за да
получи съотношение качество/цена, което е
устойчиво и конкурентоспособно;
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Тежест на учебните резултати
Тежестта на учебните резултати е определена след обобщаване на всички данни,
получени от участващите браншови организации, практици и ПОО експерти по проекта
LIST.
Тежести на учебните
резултати

Блок учебни
резултати 2:

Блок учебни
резултати 3:

за 35%

37%

28%

ITL – Италия

40%

30%

30%

AFT – Франция

35%

33%

31%

Агенция за регионално
развитие Сенец –
Пезинок – Словакия

36,6%

37,4%

26%

БАУР – България

30%

37%

33%

LIST – Люксембург

35%

47,5%

17,5%

Средна стойност
консорциума

Блок учебни
резултати 1:
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Преглед на учебните блокове и модули
Учебен блок 1 Управление на веригата за Учебен блок 2 Нормативни и
доставки и логистиката
административни процедури


Блок учебни
резултати 1:
определяне и
създаване на
организацион
ни модели за
логистични
потоци.

Спецификации на логистичните технически
изисквания;



изчисляване на размерите и изграждане на
логистични складове;



пътен транспорт;



логистични анализи;



връзки с клиентите;



управление на входящите и изходящите стоки;



методи за управление на веригата за доставки;



индустриална логистика;



участници по веригата за доставки;



управление на мрежите за дистрибуция и
снабдяване;



оценка на риска и безопасно управление на риска от
прекъсване на хладилната верига;



нормативни актове за защита на потребителите;



ИНКОТЕРМС;



социални регламенти;



транспортен закон (национален и международен);



митнически процедури и разпоредби;



административна транспортна документация;



наредби относно управлението на фармацевтични
продукти;



правна уредба на логистичните услуги (например
задължения в областта на околната среда и
договорни задължения).
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Блок учебни
резултати 2:
управление
на работата
на
логистичните
потоци.

Учебен блок 3 Управление на склад

Учебен блок 4 Управление на транспорта



Управление на инвентара;





разпределение на продуктите;



складови системи;



план на складовата база;



процедури за транспортиране и съхранение на



управление на автомобилни паркове;

фармацевтични продукти;



транспортни мрежи;

обратна логистика на фармацевтични продукти;



видове транспорт: параметри и характеристики;






планиране и изготвяне на времеви график на
транспортните услуги;



тръжни процедури – аутсорсинг на транспортни
услуги;

спиране и връщане на фармацевтични продукти 

процедури за транспортиране на фармацевтични

и медицински изделия;

продукти.

управление на запасите;

Блок учебни
резултати 3:

Учебен блок 5 Измерване на резултатите на компанията (КПЕ)

допринасяне за
изпълнението
на логистичната
стратегия на
фирмата чрез
реализирането
на подходящи
логистични
проекти.



Техники за договаряне на цени/водене на преговори;



КПЕ за логистичните операции;



КПЕ за транспортните операции;



управление на качеството;



табла;



финансово управление;



статистически данни, отнасящи се до логистичната верига.
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Междудисциплинарни учебни блокове
Учебен блок 6 Бизнес
организация и икономика


Бизнес икономика;



бизнес организация и йерархия;



маркетинг и обслужване на
клиентите;

Учебен блок 7 Фирмена култура
в логистичния сектор и
управление на екипи


фирмена култура в логистичния

Учебен блок 8 Здравословни
и безопасни условия на труд


сектор;


риска в складовите

инструменти и техники за търсене
на работа;

Безопасност и превенция на
помещения;



Безопасност и превенция на



обща информация за сектора;



английски език;

риска при транспортирането



роли и длъжности в транспортните и



управление на проекти;

на фармацевтични продукти;

логистичните компании;



управление на логистичните екипи;



комуникационни умения.



закон срещу
разпространението на
фалшиви фармацевтични
продукти и лекарства.

Има две учебни блокове, които са по-междудисциплинарни. Другите три са напълно свързани с учебните резултати:


Блок учебни резултати 1: определяне и създаване на организационни модели за логистични потоци.



Блок учебни резултати 2: управление на работата на логистичните потоци.



Блок учебни резултати 3: допринасяне за изпълнението на логистичната стратегия на фирмата чрез реализирането на подходящи
логистични проекти.
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Препоръки на LIST към обучаващите институции
От логистична гледна точка, двете основни операции, в които участват
професионалните профили, свързани с квалификацията, очевидно са създаването и
управлението на логистичните потоци и мрежата и причината за това е ясно
разбираема. Важните за един мениджър операции са организацията и управлението
на склада и на всички потоци (информация, инструменти, оборудване, служители,
стоки и документи), а стратегическите цели идват едва на второ място като фактори,
характеризиращи длъжността. Това не означава, че приносът към изпълнението на
фирмените стратегии не е важен; всъщност тежестта на този блок учебни резултати не
е много по-ниска от останалите, но идеята е, че блокът учебни резултати 1 е
задължителното и достатъчно условие за правилното и успешното изпълнение на
работата, докато блокът учебни резултати 3 е необходимо, но недостатъчно условие
за тази длъжност. Освен това, като цяло очакванията бяха, че оценката на блока
учебни резултати ще бъде по-ниска, тъй като повечето компании се концентрират
върху изпълнението на ежедневни и конкретни дейности, а не толкова върху
стратегически действия и умения. По отношение на България, интересен факт, който
трябва да се подчертае, е, че учебните резултати, свързани с изпълнението на
стратегията (блок 3), са дори по-важни от организацията на логистичните потоци (блок
1).
Квалификациите от ниво 5 по Европейската квалификационна рамка (ЕКР) обикновено
се свързват с квалифицирани и средно квалифицирани професии. По принцип те се
добиват след 18–19-годишна възраст и получаването на диплома за професионална
квалификация от 4-то ниво. Съществуват два варианта за определянето на
продължителността на обучението и следователно и на ECVET точките за всеки блок
учебни резултати:


Курсът може да бъде насочен към нуждите на млади стажанти, които имат
диплома за професионална квалификация от 4-то ниво и желаят да повишат
уменията си в сектора, или към работници от друг сектор. В този случай се
препоръчва продължителността на обучението да бъде 1500 часа (година и
половина).



Друг вариант е курсът да бъде използван като специализирано обучение за
безработни или за лица, които работят в същия сектор, но заемат други
длъжности. В този случай продължителността на курса ще бъде около 500 часа.

25

Присъждане на ECVET точки
Блок
учебни
резултати

Наименование на блока учебни резултати

Средна
стойност
Тежест

ECVET
точки

ECVET
точки

Вариант
А

Вариант
Б

1

Определяне и създаване на организационни модели за
35%
логистични потоци

32

10,5

2

Управление на работата на логистичните потоци

37%

33

11,1

3

Допринасяне за изпълнението на логистичната
стратегия на фирмата чрез реализирането на 28%
подходящи логистични проекти

25

8,4

90

30

100%

Забележка: Съгласно Европейската система за трансфер на кредити в
професионалното образование и обучение (ECVET) едногодишното обучение
съответства на 60 ECVET точки.
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Меттодол
логия – обо
обще
ение
В тази част се обясняват
о
основните
о
стъпки и инструмен
нти, които са спомогнали за
а работа в рамките на
н проекта
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менията в логистикатта“. Ако
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2. Учебен резултат
• Описание на учебния
резултат;
н учебния резултаат.
• тежест на

• Длъжностна
характер
ристика за всяка
участващ
ща държава и общ
ща
дефиниц
ция.

3. Разр
работване на
образо
ователен
стандарт

4. П
Препоръки към
м
об
обучаващите
и нституции и
прееподавателите.

• Послед
дователност на
учебните блокове.
ние на учебните
• Описан
блоковве

Разр
работва
ане на стандар
с
рт на пр
рофеси
ионална
а
комп
петентн
ност
Партнь
ьорите прав
вят анализ на работн ата среда за длъжностите „склаадов работтник при
ни стоки“ и „управиттел на скл
лад при фармацевти
ф
ични стокии“, за да съберат
с
нетрайн
информ
мация за техните длъжностн
д
и характе
еристики, трудови
т
ппрофили, основни
о
задачи и дейности
и.
Партнь
ьорите изпо
олзват раззлични изто
очници, за
а да събер
рат ценна информация и да
изпълня
ят поставе
ените цели::


пуб
блично досстъпна инф
формация о
от компетен
нтни инстит
туции;



дан
нни от статтистически институти;;



инф
формация от
о браншови мрежи;



обуучаващи ин
нституции: описание н
на програм
ми;



про
оучвания, отнасящи
о
се
с до участтниците в логистичния
я сектор;



инттервюта с компании;
к



инттервюта съ
ъс служител
ли.
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Партнь
ьорите изпо
олзват и национални
н
и инструме
енти, като ISTP (Слоовакия) ил
ли Code
Rome (във Франц
ция), на кои
ито базира
ат длъжнос
стните хара
актеристикки и дейнос
стите от
картите
е за умения
я. По този начин
н
те до
опринасят за национа
алната харрмонизация
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лите могатт да се свър
ржат с еди нното звен
но за контакт с партнььорите по проекта,
п
за да по
олучат пов
вече инфор
рмация за о
отделните националн
ни анализи .
Методо
ологията за
а определя
янето на ттежестите на учебнит
те резултаати е съща
ата като
тази, и
използвана
а в рамките на про
оект CENT
TRAL, като настоящ
щият проект LIST
предста
авлява тр
рансфер на иноваци
ии. Опред
делянето на
н тежесттите на уч
чебните
резулта
ати е подго
отвителна фаза за р азпределянето на EC
CVET точкките, но също и за
следващите рабо
отни пакети
и с цел да се дефини
ират програмите за ообучение за
з двете
избрани
и и анализирани квал
лификации .
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вната точкка при определяне
ето на те
ежестите на учебниите резул
лтати и
разпред
делянето на ECVET
T точките представлява идентифициранеето на блоковете
учебни резултати
и, включите
елно всичкки дескриптори, опис
сващи знаннията, уменията и
енциите за
а въпроснитте две квал
лификации
и:
компете


скл
ладов работник (област: нетрайн
ни стоки);



упр
равител на склад (обл
ласт: фарм
мацевтични
и продукти).

Учеб
бен резу
ултат
Опре
еделяне на тежестите и разпред
деляне на
н точки
ите
Процессът на опр
ределяне на
н тежести
ите на уче
ебните рез
зултати и разпредел
ляне на
ECVET точките вкключва сле
едните стъп
пки:

Определяне н а
ТЕЖЕСТИТЕ.
•Критери
ии за
определляне на
тежеститте на
учебните резултати.

ЗЗадаване на
К
КРИТЕРИИ.

•Опреде
еляне на
тежестите на
вете учебни
блоков
резулта
ати след
допитв
ване до
Национ
налната
научна комисия.

П
Подпроцесс: определя
яне на
теже
естите на учебните
у
резултати.

•Точкитте, които се
присъждат на всяка
учебна програма в
зависи
имост от
продъ
ължителността
на обуучението.

Дефиниране
Д
на
н
ECVET
E
точките.

РРазпределяне
е на
ECVET точкитте.
•Точкиите, които се
даватт на всеки блок
учебнни резултати,
изпол
олзвайки
тежеестите,
опрееделени за
целеевото равнище в
ЕС.

Подпроцес
П
: Разпредееляне на
ECV
VET точкитее.
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Критерии за определяне на тежестите
Тежестта отразява важността на блока учебни резултати за дадената квалификация по
отношение на:


участието на пазара на труда, евентуалното развитие към придобиването на
друга квалификация и с оглед на нуждите на обществото;



сложността, обхвата и съгласуваността на учебните резултати в учебния блок;



нивото на усилие, което е необходимо за придобиването на знанията, уменията и
компетенциите, заложени в учебния блок.

Горепосочените критерии помагат на „оценяващия“ да определи тежестта на всеки
блок учебни резултати. Критериите са обсъдени, съгласувани и одобрени от всички
партньори, участващи в проекта LIST, и следователно представляват основа за
оценката.

Научна комисия
Тежестите на блоковете учебни резултати се определят от експерти, които влизат в
състава на Научната комисия по проекта LIST. На национално ниво всеки от
партньорите създава Национална научна комисия, която играе полезна роля както при
извършването на съвместни анализи на европейско равнище, така и при дискусии и
разработки на национално равнище. Критериите, които всеки експерт трябва да вземе
под внимание при определянето на тежестите за всеки блок учебни резултати, са тези,
съгласувани между членовете на консорциума.
Определянето на тежестите се извърши на базата на проведени директни интервюта,
един или повече семинари или телефонно обаждане/имейл, чрез които всеки от
партньорите, участващи в проекта, е предоставил цялата нужна информация за
проекта и за ECVET точките и ЕКР.
Тъй като определянето на тежестта на всеки блок учебни резултати се прави
индивидуално от всеки експерт, обикновено се случва да се получат тежести, които са
доста различни. В такива случаи данните и информацията се анализират подробно,
като се взема предвид:


категорията на интервюирания експерт и служител;



длъжността;



националния контекст.

Образователен стандарт
Дефиниция на ECVET точки
Според дефиницията на Европейската комисия, общият брой ECVET точки, които се
присъждат на дадена програма за обучение, е свързан с продължителността на
обучението – съгласно Европейската система за трансфер на кредити в
професионалното образование и обучение (ECVET) едногодишното обучение
съответства на 60 кредита.
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Продължителност на обучението
Беше проведено проучване на документи на национално ниво с цел да се прецени и
определи продължителността на програмите за обучение, свързани с двете избрани
квалификации.
Източниците са:


програми/курсове за обучение (организирани както от компании, така и от
обучаващи институции), свързани с избраните квалификации: складов работник и
управител на склад (дори и да не се отнасят конкретно до фармацевтичната и
хранителната индустрия);



регионални или национални разпоредби, отнасящи се до обучението по тези 2
конкретни квалификации (според тяхното ниво по ЕКР например);



други проучвания/разпоредби.

В резултат на това проучване на продължителността на обучението, могат да бъдат
предложени един или повече варианти в зависимост от целевата група и нивото по
ЕКР.

Разпределяне на ECVET точките
ECVET точките се разпределят въз основа на продължителността на обучението,
определена от консорциума, и с помощта на тежестите, определени от научните
комисии.
Разпределянето се изчислява по математически модел. Следователно, като се
започне от избраната продължителност на обучението, общият брой ECVET точки за
квалификацията може да се определи по следния начин:


продължителност на обучението за период от една година = 1000 часа;



едногодишно обучение = 60 ECVET точки.

Изготвяне на учебните програми
Проектът LIST се постара да изготви програми за обучение на базата на основаващия
се на резултатите от обучението подход и в съответствие с европейските инструменти
за прозрачност. Един от основните успехи на проекта LIST ще бъде методологията, ако
тя вече е достатъчно добре разработена, за да се прилага в цяла Европа при
разработването на образователни стандарти от ПОО експертите в бъдеще.
За да се постигне тази цел – и тъй като разработването на образователни стандарти в
много отношения представлява предлагането на добра аргументация, а не системното
прилагане на предварително заявени теории – трябва да се има предвид, че
методологията, използвана за разработването на общи европейски стандарти за ПОО,
разчита главно на качеството, което от своя страна се основава на два основни
стълба: създателите на образователни стандарти и процеса за проверка на
качеството.
Създателите на образователни стандарти
Професионалистите, които участват в разработването на съдържанието на един
образователен стандарт, в идеалния случай трябва да имат следните характеристики:
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те трябва да бъдат професионалисти от ПОО сферата и следователно да бъдат
напълно запознати с връзката между нуждите на пазара на труда и възможностите
за ПОО.



Те очевидно трябва да владеят отлично техниките за разработване на учебно
съдържание, както и да познават теориите за разработване на учебно съдържание
и критериите за качество, които биха оказали силно влияние върху начина, по
който ще бъде организиран реалният учебен процес с цел подобряване на
обучението.



Те трябва да овладеят всички европейски инструменти за прозрачност (ЕКР,
ECVET, Europass, ЕРРОК и др.), тъй като професионалната и учебната мобилност
става все по-често срещана практика в Европа, в резултат на което сравнимостта
на квалификациите се превръща във важен въпрос.



Като последица от това, създателите на стандартите трябва да овладеят и
основаващия се на резултатите от обучението подход, който изисква
квалификационните стандарти ефективно да отразяват работните процеси, а не
продължителността на обучението или количеството натрупани знания.



И на последно място, тъй като разработването на учебните блокове е научносистематичен подход и разчита предимно на опита на ПОО експертите, които ги
изготвят, тези професионалисти трябва да докажат, че притежават определено
чувство за баланс. Това чувство за баланс трябва да рефлектира не само върху
големината на учебните блокове (те не трябва да бъдат силно непропорционални),
но и върху определянето на тези учебни блокове, които ще бъдат хоризонтални
(т.е. когато очакваните резултати от обучението могат да се прилагат в различни
области от работния процес), и тези, които ще бъдат специализирани.

При изпълнението на спецификациите на модулите за обучение, консорциумът LIST
приложи следните пет стъпки, за да:


изготви цялостна, обективна и приложима програма за обучение във всяка
държава, участваща в консорциума, с учебни блокове, покриващи всички учебни
резултати, зададени за всяка от двете избрани длъжности;



прецизира съществуващия метод CENTRAL и свързаните с него инструменти, за
да ги адаптира към средата, в която ще бъдат прилагани от всеки партньор.
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азлични дъ
ържави при
и наличието
о на европейски обраазователен
н
ста
андарт);
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учебните планове могат да бъдат адаптирани към реалните нужди на крайните
потребители (обучаващите се);



при нужда ще бъдат извършени евентуални корекции за подобряване на
качеството.

Валидационна методология
Препоръчително е всяка програма за обучение да бъде тествана от оценители и
експерти посредством интервюта или семинари.
Интервютата могат да бъдат проведени директно чрез лични срещи или семинари,
където всички участници да бъдат включени в групова дискусия.
Оценителите/експертите трябва да бъдат избрани измежду хора, които имат добра
представа за уменията и учебните резултати, които се изискват за посочените
позиции, и/или имат някакъв опит в организирането на програми за обучение. По
време на семинара ще има обективен модератор, който ще насърчава участниците да
споделят свободно мислите и притесненията си с цел да се генерират креативни идеи,
като взема предвид различията в мненията на отделните участници.
Критерии за оценка
Основните критерии за оценка на програмите за обучение са ефективност, полезност,
достъпност, качество и преносимост на съдържанието.
Интервютата или груповите дискусии се провеждат въз основа на анкетна карта, която
покрива следните теми:


съдържание на програмата за обучение;



разбивка по блокове за обучение;



връзка/съответствие между блокове за обучение/учебни блокове;



продължителност на обучението;



съотношение теория/практика/стаж;



брой ECVET точки на блок;



предварителни условия за обучение;



процес на оценка и сертифициране.

Анкетната карта трябва да се изпрати на „валидиращите“ заедно с материалите за
обучение, за да могат да получат представа какви въпроси ще им бъдат задавани/ще
бъдат обсъждани. Това ще им помогне да се ориентират върху какво да насочат
вниманието си, когато четат материалите.
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Препоръки
Препоръки за процеса на валидиране
Основните етапи на процеса на валидиране са какво следва:
1. Осъществяване на контакт с и подбор на участниците:


Определяне на потенциални участници;



Осъществяване на контакт с тях и изпращане на покана за участие в интервю или
групова дискусия.

Изпращане на последваща покана с примерна програма и час на провеждане: срещата
трябва да е с продължителност между час и час и половина.
o

Изпращане на информационни материали до участниците, за да се подготвят за
срещата:




учебни резултати;
материали за обучение (например учебен план, учебни блокове);
анкетна карта: списък с въпросите, които ще бъдат обсъждани.

Колкото повече участници/оценители бъдат събрани, толкова по-голяма е възможността
за провеждане на сигурна валидация на разработения учебен план.
Участниците във валидацията трябва да бъдат избрани измежду следните профили:


професионални експерти (от индустрията, към която е насочена учебната
програма):
 служители (включително мениджъри и лица, вземащи решения);
 преподаватели;
 експерти в сферата на обучението;
 учители;
 студенти и стажанти;
 професионални организации и синдикати.

2. Провеждане на интервюта или дискусии.
3. Събиране, анализиране и отчитане на данните:
модераторът или интервюиращият трябва да събере всички изказвания, интерпретации
и идеи, направени от участниците по време на интервютата или дискусиите.
Следващата стъпка е съдържанието от дискусиите да бъде анализирано. Събраната
информация трябва да бъде обобщена, като се търсят тенденции и модели, които се
повтарят при различните участници или дискусионни групи.
На базата на резултатите, получени от валидационните срещи, следва да се предложат
корекции, които да бъдат направени в програмата за обучение.
Процесът на валидация е ефективен поради няколко причини: чрез него може да се
открие нуждата от извършването на евентуални корекции; освен това, тъй като
основният образователен стандарт се представя на ключови заинтересовани страни от
всички съответни области (институции за ПОО, учащи, експерти от индустрията,
служители, синдикати и т.н.), има голяма вероятност в края на процеса на валидация
стандартът да стане практически неприложим.
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Препоръки към участниците в ПОО
През тези две години консорциумът е работил с хора от различни профили:


заинтересовани лица;



компании;



мениджъри;



служители;



обучаващи институции;



преподаватели.

По време на целия проект партньорите се грижеха за събирането и анализирането на
данните. За да се гарантира устойчивостта на работата на нашия консорциум, беше
организиран семинар за изготвянето на препоръки, които да бъдат предоставени на
горепосочените участници, както и на нови лица, които се интересуват от браншова
информация или от информация за разработване на програми за обучение:


анкетните карти за оценка на учебния план имат за цел да допринесат за
непрекъснатото подобряване на процеса на разработване на учебните програми и
прилаганите педагогически методи.



Таблиците с критериите за подбор на обучаващите институции и преподавателите
имат за цел да гарантират, че избраните участници ще могат да провеждат
обучението с правилните ресурси и компетенции. При тези, които вече разполагат
с национална или браншова неутрална институция за сертифициране, тази задача
може да бъде прехвърлена на нея.



Стандартът на компетентност описва образователните резултати, отразяващи
нуждите на компаниите/сектора.



Квалификационният стандарт предлага два сценария в зависимост от контекста.
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Интересувате се да станете официална
обучаваща институция на LIST!
Консорциумът по проекта иска да гарантира правилното използване на резултатите от
проекта, за да даде на сектора надеждни програми за обучение. Поради тази причина
консорциумът по проекта призовава всички заинтересовани обучаващи институции да
прочетат внимателно информацията в таблицата по-долу.
Консорциумът по проекта е съгласувал общата таблица за оценка на качеството,
представена по-долу. Таблицата може да се приема като таблица за подбор на
обучаващи институции и преподаватели, за да се оцени капацитета, възможностите и
опита с цел да се гарантира, че програмата за обучение се провежда в съответствие
със стандартите за качество и очакванията на консорциума.
Тежестта, която се дава на всеки елемент, зависи от държавата, в която ще
кандидатства обучаващата институция.
Критериите са изброени, описани и маркирани по следния начин:


задължителен: това означава, че партньорите оценяват този критерий като
критерий за „пряка елиминация“.



Важен: това означава, че партньорите оценяват този критерий като предимство.



Допълнителен: това означава, че критерият е важен в държавите на всички
партньори или в конкретна ситуация в зависимост от нуждите на програмата за
обучение, или се оценява като „благоприятен“ и дава предимство, в случай че
няколко обучаващи институции имат подобен профил.
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Критерии за подбор на обучаващите институции
Критерии

Описание

Оценява се като...

Обучаващата институция разполага ли с достатъчен брой
квалифицирани преподаватели?

Под „квалифицирани“ се има предвид да отговарят на
целите на проектната методология и целевите групи.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

Курсовете провеждат ли се както на теоретическо, така и
на практическо равнище? Т.е. обучаващата институция
може ли да предлага „занимания в класна стая“ и
практически занимания на терен?

Обучаващата институция има ли споразумение за
сътрудничество със съответните компании за целите
на практическата част от курса?

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

Доколко са подходящи инструментите и центровете за
обучение, които осигурява обучаващата институция?

Т.е. официални публикации (законодателство и др.),
вътрешни акредитирани учебни материали,
интерактивно електронно обучение, шаблони,
допълнителна литература... (на съответния
национален език и на английски език)? Колко често се
актуализират учебните материали?

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

Колко бързо и гъвкаво реагира обучаващата институция,
когато трябва да отговори на ваше запитване, отнасящо
се до целите на проектните дейности (т.е. въвеждането
на новите учебни програми)? Той/тя има ли желание да
работи в рамките на проекта?

ВАЖЕН

Брой акредитирани обучения, провеждани от
обучаващата институция, периодичността на
организираните обучения и последният период на
планиране на такъв курс на обучение.

Честотата и броят на обученията в съответната
област показва нивото на общите условия на
обучаващата институция.

ВАЖЕН

Акредитация, получена от съответните

Училища, физически или юридически лица,

ДОПЪЛНИТЕЛЕН
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национални/европейски институции.

провеждащи обучения за промяна, разширяване или
подобряване на квалификацията, необходима за
изпълнението на специализирани дейности в
областта на логистиката.

Преподавателите преподават ли и в други образователни
институции (напр. университети)?

ДОПЪЛНИТЕЛЕН

Обучаващата институция може ли да отдели достатъчно
време и ресурси, за да изпълни програмата за обучение?

ДОПЪЛНИТЕЛЕН

Колко полезна, обективна и актуална информация за
съответните курсове, методология и изпити може да бъде
намерена на уеб страницата на обучаващата институция?

ДОПЪЛНИТЕЛЕН

Могат ли в публичното пространство да бъдат намерени
препратки към съответната обучаващата институция и
нейните курсове?

ДОПЪЛНИТЕЛЕН

Обучаващата институция може ли да провежда обучения
на различни езици?

ДОПЪЛНИТЕЛЕН

Обучаващата институция предлага ли специализиран
курс по английски език?

ДОПЪЛНИТЕЛЕН
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Речник
Дефинициите на няколко термина ще помогнат на читателя да разбере по-добре
настоящото ръководство за обучение.

Европейска дефиниция – източник CEDEFOP
Учебни резултати – формулировка относно това, което учащият знае, разбира и може
да прави след завършване на даден процес на обучение и която се определя по
отношение на знания, умения и компетентност.
Знания означава резултатът от усвояване на информация в процеса на ученето.
Знанията са съвкупност от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с
определена сфера на работа или обучение. В контекста на Европейската
квалификационна рамка знанията се описват като теоретични и/или фактологични.
Умения означава способност за прилагане на знанията и използване на ноу-хау при
изпълнение на задачи и решаване на проблеми. В контекста на Европейската
квалификационна рамка уменията се описват като познавателни (включващи
прилагане на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи
сръчност и употреба на методи, материали, уреди и инструменти).
Компетентност означава способност за използване на знания, умения и личностни,
социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации и в
професионално и личностно развитие. В контекста на Европейската квалификационна
рамка компетентността се описва с оглед степента на поемане на отговорност и
самостоятелност. Понякога се смята за решаващ фактор в процеса на съотнасяне на
квалификациите към нивата по квалификационната рамка.
Образователен стандарт се отнася до формулировката на учебните резултати,
съдържанието на учебните планове, изискванията за прием, както и ресурсите,
необходими за постигането на учебните цели.
Под учебни резултати ние имаме предвид ясна формулировка, която описва
компетенциите, които учащите трябва да са придобили след завършването на курса на
обучение (Simon and Taylor, 2009; Anderson et al., 2001; Harder, 2002; Kennedy et al.,
2006). Като цяло, както посочва Канадският педагогически институт: „ефективните
учебни резултати посочват какво студентите [или учащите] трябва да знаят и да
могат да демонстрират, както и дълбочината на знанията, която се очаква. Ясно
дефинираните и умишлено интегрираните в курса учебни резултати могат:


да допринесат за организирането, структурирането и подобряването на наученото
от учащия;



да подобрят комуникацията с учащите и други преподаватели относно важни
концепции и умения, които обхваща курсът; и



да подобри практиките при оценяване (Simon and Taylor, 2009).“

Терминът учебна програма се отнася до уроците и академичното съдържание, което
се преподава в училище или в рамките на определен курс или програма.
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Дефиниции, отнасящи се до ECVET – източник
Европейската комисия
ECVET точки означава числен израз на цялостното значение на учебните резултати в рамките
на дадена квалификация и на относителната тежест на блоковете по отношение на тази
квалификация.
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
(ECVET) е техническа рамка за трансфер, признаване и когато е целесъобразно, натрупване на
индивидуални учебни резултати с цел придобиване на квалификация.
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
(ECVET) е един от няколкото европейски инструмента, предназначени да улеснят разбирането
и да увеличат гъвкавостта на квалификационните системи в рамките на Европейския съюз (ЕС),
така че да създадат условия за по-голяма мобилност за работещи и учащи.
Инструментите и методиката на ECVET включват:


описание на квалификациите, изразено в блокове учебни резултати със съответните точки;



процес на трансфер и натрупване;



както и допълнителни документи, като например споразумения за учене, академични
справки и ръководства за ползвателите на ECVET.

ECVET е инструмент за мобилност и признаване, чиито цели са:


признаване на постиженията на учащите;



стимулиране на обмена и взаимно доверие (подкрепяне на мобилността на европейските
граждани);



признаване на учебните резултати, без да се удължават образованието и учебните пътеки
на учащия (улесняване на ученето през целия живот).

ECVET точки и кредити – източник Европейската мрежа
ECVET
ECVET точките не трябва да се бъркат с кредитите. Кредити означава учебните резултати,
постигнати от даден учащ. ECVET точките предоставят информация за квалификацията и
блока.
Кредитите се прехвърлят и натрупват. ECVET точките предоставят информация за кредитите,
които учащият е прехвърлил или натрупал.
ECVET точките са числен израз на цялостното значение на учебните резултати в рамките на
дадена квалификация и на относителната тежест на блоковете по отношение на тази
квалификация.
Присъждането на ECVET точки за дадена квалификация става съгласно установена практика,
според която 60 точки се присъждат за учебните резултати, които се очаква да бъдат
постигнати за една година официално редовно ПОО.
ECVET точки се присъждат за квалификация, а не за образование и програми за обучение. Кой
присъжда ECVET точките? Присъждането на ECVET точките обикновено е част от изготвянето
на квалификациите и блоковете и следователно е задача на обучаващите експерти
(мениджъри, преподаватели, професори и учители).
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Съкращения
ECVET: Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование
и обучение.
Дескриптори на ЗУК: Дескриптори, описващи знанията, уменията и компетенциите.
ЕКР: Европейска квалификационна рамка.
ЕРК: Европейска рамка за качество.
Блокове УР: блокове учебни резултати.
УБ: учебни блокове.
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Приложение
Създаване на научна комисия
Предвид всички дейности по проекта, Научният съвет представлява група от
експерти/служители (обучение, логистика и транспорт), принадлежащи към различни
оперативни области:


компании (логистика и транспорт, управление на фармацевтични продукти и
нетрайни стоки, фармацевтична индустрия и производство на нетрайни изделия);



университети/училища (с професионална насоченост или предлагащи курсове по
логистика и транспорт);



обучаващи институции (в сферата на логистиката и транспорта, логистика за
фармацевтични и нетрайни продукти);



обществени институции (създателите на политики в сферата на образованието,
логистиката и транспорта);



научно-изследователския/консултантския сектор (обучение, логистика и
транспорт).

Във всяка една партньорска държава следва да се създаде Национална научна
комисия.
Консултиране с научната комисия
Експертите, до които се прави допитването, се избират в зависимост от различните
продукти/резултати, които трябва да бъдат оценени. ITL предлага да се създаде
Научна комисия, която да включва две експертни групи: експерти (наречени „НК“) и
експерти за оценка на продукти (наречени „специализирани НК“).
В зависимост от вида на продукта, който трябва да бъде оценен, в процеса на оценка
може да участват 5 различни експерти (ако има такива в цялата НК), например:


при оценката на учебните резултати трябва да се предпочетат експерти, които са
част от логистични или транспортни компании.



При оценката на тежестите за всеки блок учебни резултати трябва да се
предпочете комбинация от фирмени експерти (в сферата на логистиката и
транспорта) и обучаващи институции.



При оценката на модулите трябва да се предпочете участието на обучаващи
институции, преподаватели, професори.

По този начин за всяка продуктова оценка ще се избира определена група от
експерти.
Забележка: Не е задължително да следвате тези указания. Всеки партньор може сам
да определи групата от експерти. Тези насоки са „общи“ предложения за това как да
разработите една добра оценка, но всеки партньор трябва да вземе предвид
националния контекст, възможността за сътрудничество с експерти, броя и вида на
контактите.
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С цел да се сравнят и анализират различните гледни точки на експертите, участващи в
състава на НК на национално равнище:


изготвен е шаблон за събиране на информация относно програмите за обучение
на национално равнище;



партньорите трябва да проучат информацията и да предоставят обратна връзка на
национално ниво;



цялата обратна информация, предоставена на национално ниво, е събрана, за да
се изготви окончателно предложение за продължителността на програмите за
обучение (и за общия брой ECVET точки) за двете избрани квалификации.

Много е важно да се гарантира, че интервюираните експерти са запознати с естеството
на проекта и продукта, за да могат да извършат задълбочена и правилна оценка.
Следва контролен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена на
всеки експерт:


обща информация и цели на проекта;



кратко описание на разглежданата квалификация;



подробно описание на блока учебни резултати;



критерии за определяне на тежестта на блока учебни резултати.
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Blagodarnosti
Tekst
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За контакти
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