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Въведение
Настоящият материал е написан от Stow College Trade Union Education Department, Глазгоу,
Шотландия, който подготвя, организира и провежда всички онлайн курсове на TUC в
Шотландия. Ние участваме в подготовката на онлайн курсове от 1998 г.
Материалът е разделен на 3 части.
Част първа: Стандартни насоки за акредитация
Има за цел да очертае рамката за акредитация по отношение на структурата, процеса и
провежането на акредитираните синдикални курсове. Те осигуряват основната рамка, на
която се базират онлайн акредитационните политики и процедури. Тя е включена в този
материал като пример за акредитационен модел. Всеки акредитационен модел съдържа
почти едни и същи елементи. Моделът се базира на принципа на ‚работа в класната стая‘.
Част втора: Насоки на TUC за работа онлайн
Тази част надгражда модела, разгледан в Първа част и го прилага към онлайн провеждане.
Моделът, предстваен тук, представлява настоящите насоки на TUC за работа онлайн.
Самият модел предполага възможността за алтернативно онагледяване на работата на
обучаващите се.
Част трета: Алтернативни насоки за работа онлайн
Този раздел надгражда първите два и представя рамка за разглеждане на алтернативи. Във
Великобритания моделите, които се използват в Англия и Шотландия до известна степен се
различават. Част трета представя модела, използван в Шотландия и има за цел да отвори
място за дискусия за различни модели, които могат да се използват в Европа.
Стандартни насоки за акредитация

Въведение
Настоящият наръчник е структуриран така, че да даде на синдикалните организации поглед
върху различните елементи и аспекти, които трябва да се вземат предвид за подготовката и
провеждането на синдикални програми за обучение.
Наръчникът покрива следните области:
Какво представлява акредитацията?
Защо е от значение за синдикатите?
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Структура на акредитацията
Стандарти за качество
•

Обучение и развитие на преподавателите

•

Мрежи от преподаватели

Системи за модерация
•

Вътрешна

•

Външна

•

Стандартизация

Критерии за оценка и резултати от обучението
•

Връзка с ЕКР

Съхраняване на информация

Какво представлява акредитацията?
За целите на настоящия документ акредитация представлява формално признаване на
обучението, което се е провело в рамките на дадена образователна програма, от страна на
външен оторизиращ орган. Могат обаче да се използват и по-неформални процедури за
акредитация, но няма да са свързани с Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Въпреки това тези неформални процедури ще съдържат много от елементите на
формалните процедури.

Защо е от значение за синдикатите?
По редица причини – финансови и образователни – много синдикални организации търсят
по-формално, академично признаване на проведените обучения. Това изисква включването
на външни образователни оторизиращи органи.
В зависимост от уредбата в съответната държава може да се търси по-формално
признаване на обучението, извършено по време на синдикални обучителни курсове. Това
може да е резултат от необходимостта от квалификация и умения, които да могат да се
‚прехвърлят‘.
В някои страни като например Великобритания има няколко оторизиращи органи, сред които
може да се избере. Това не е така във всички страни. Изборът на подходящ оторизиращ
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орган е важен, за да се гарантира, че естеството на синдикалното обучение няма да бъде
компроментирано.
Настоящият документ се базира на системата за акредитация, използвана от TUC в
Обединентото кралство, защото се е доказала като успешен модел и е в действие от 1996 г.
За да се запознаете с подробностите, отидете на Приложение 1 – Система за акредитация в
Обединеното кралство, използвана от TUC. Независимо каква система за акредитация се
използва, всяка има сходни елементи. Този раздел има за цел да определи ключовите
елементи на всяка акредитационна система и да обясни тяхното действие.

Структурата на акредитацията
Всяка акредитационна система трябва да бъде такава, че да даде на обучаемите
възможност да получават признание за относително малки слотове (‚раздели‘) обучение. Те
могат да бъдат организирани по начин, по който обучаемите да придобиват дадена
квалификация. Виж Приложение 3 – Наръчник за преподаватели на TUC за повече
информация относно квалификациите на TUC. Има много елементи, които са общи за всички
системи за акредитация. Те са: разделите, резултатите от обучението, критериите за оценка,
кредити и нива.

Раздели
Уменията и знанията, от които предст авителите се нуждаят, за да бъдат ефективни на
своето работно място са много. За да е по-лесно признаването на кредит за обучението, в
което представителите са участвали, уменията и знанията се специфицират в управляеми
единици - слотове, наречени ‚раздели‘. Те представят какво се очаква от обучаемите, за да
придобият кредит за съответната част обучение. Всеки кредит се равнява на учебните
часове – броя на часовете общо и средно, които са необходими на обучаемите, за да го
получат. (т.е. включително и предварителна (преди курса) дейност, дейност на работното
място, самостоятелно учене и часове за контакти).

Резултати от обучението
Те определят какво обучаемите трябва да могат да правят, за да минат съответния раздел
обучение. Ако разделът се нарича „Представляване на членове“, тогава резултатите от
обучението ще показват общите задачи или познания, които представителят ще може да
демонстрира като мярка за неговия напредък. Пример за това от въвеждащ курс би могло да
бъде:
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„Признаване и работа по синдикални приоритети“.
Тези резултати не са план на урок или на курса и не трябва да бъдат постигнати в реда, по
който се виждат. Те не изключват други обучения или дейности, а определят само това,
което трява да се оцени, за да бъде признат кредит.

Критерии за оценка
За да могат и обучаемите, и преподавателите да преценят дали резултатите са били
постигнати, критериите за оценка определят по-конкретно какво обучаемият може да
направи, за да го демонстрира. Тези критерии дават възможност на обучаемите да признаят,
преценят и оценят работата, която вършат. Също са полезен фокус за преподавателите, за
да могат те да определят и дадат обратна връзка за това къде и как представителите
развиват своите умения и знания. Пример за два критерия за оценка, свързани с резултата,
посочен по-горе, могат да бъдат:
„Описване на синдикални приоритети, напр.на работното място или в синдиката в по-голям
мащаб;
Определяне на начини за постигане на напредък относно синдикалните приоритети“

Кредити
Всеки раздел от обучението е остойностен посредством т.нар.“кредит“, който му е
причислен. Обикновено един кредит се свързва с определен брой часове обучение. Това е
на теория само, като се има предвид, че обучението от даден раздел може да се мине за Х
часа от един човек и У часа от друг. Този „хипотетичен“ брой часове е средно от общия,
който може да е необходим за минаване на съответния раздел – и може да включва
комбинация от контакт с класа, преподавателя, самоподготовка, учене на работното място
или друго. „Ученето“ в контекста на ролята на синдикалните представители може да включва
дейности, провеждани и извън работното място или сидиката, които повишават нивото на
тяхното обучение.

Нива
Разделите се акредитират на различни нива. Виж Рамка за кредитните квалификации на
Шотландия http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm, която е още в процес на разработка, но
позволява сравнение на нивата в различните страни.
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Те са свързани с различните етапи и напредъка, който участниците отбелязват в процеса на
обучението. Те могат да варират от ниво, при което се развиват базови умения до по-високи
нива на квалификация.

Стандарти за качество
Гладкото протичане на всеки процес на акредитация зависи отчасти от нашето разбиране за
нея и отчасти от това процедурата да се инициира в подходящ момент. За някои синдикални
представители техните сертификати ще бъдат първите, които получават откакто са
завършили училище (или изобщо) и е важно те да получат своевременно документиране на
кредитите си. За всяка добре развита система съществува нуждата от добре развита
стандартизирана политика за мониторинг и преглед на това как тя се извършва.

Обучение и развитие на преподаватели
Развитието на уменията и опита на синдикалните преподаватели е от ключово значение за
изграждането и поддържането на високите стандарти, с които е известно синдикалното
обучение. Това може да включва обучение и рзвитие на преподаватели със специално
разработени и акредитирани курсове.
С цел гарантирне на качеството синдикалните преподаватели, които изнасят обучение,
трябва да бъдат одобрени от техния синдикат или национална конфедерация. Във
Великобритания се изисква преподавателите да преминат през този процес чрез TUC на
национално ниво. Развитието и обучителните курсове за преподавателите се провеждат на
регионално и национално ниво и могат да бъдат с продължителност между 1 и 5 дни.
Провеждат се брифинги, когато излязат нови материали или актуализации. Това помага на
преподавателите да бъдат в крак с акредитационния процес и промените в учебния план и в
трудовия свят изобщо. Издава се годишен указател на TUC с брифингите относно
развитието на преподавателите. Това може да се възприеме като добра практика за всяка
акредитирана програма.

Преподавателски сайт на TUC
За всяка синдикална организация, предоставяща обучителни програми, е важен обменът на
информация, идеи и ресурси, както и обсъждането на най-различни въпроси, свързани с
реализирането на обучителната програма. Във Великобритания TUC е осигурила
възможността копия от обучителните материали, бележки и ресурси да бъдат налични
онлайн за всички преподаватели на TUC посредством преподавателския сайт на TUC
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https://www.tuctutors.org.uk. Всички нови преподаватели на TUC получават формуляри за
регистрация в сайта още по време на първоначалното им преподавателско обучение.

Ресурси
Синдикалните организации трябва да отчетат същественото значение на ресурсите с оглед
на гарантирането на качеството. Това, което трябва да се вземе предвид, включва следното:
•

Удобни, достъпни обучителни зали с условия за работа по групи

•

Флипчарт/мултимедиен проектор/интерактивни бордове

•

Адекватно ИТ оборудване

•

Достатъчна, адекватна и актуална информация и материали

•

Адекватна административна помощ

Подпомагане на ученето (помощни средства) при провеждане на курсовете
Синдикалните организации ще трябва да разгледат възможността да имат отработени
процеси за подпомагане на ученето. Нещата, на които да се обърне внимание включват:
•

Идентифициране на индивидуалните потребности от обучение, формално или
неформално

•

Наличие на помощни средства (за писане, брайлови средства, езикова помощ) от страна
на провеждащата институция

•

Помощ за обучаемите (напр.използването на достъпни зали и ресурси, гъвкавост по
отношение на формата, времето и т.н., когато е възможно)

Ключов елемент за качеството е гарантирането на равните възможности. Ето какво трябва
да се предвиди:
•

Гаранции, че процедурата по набирането на участници и материалите се базират на
равни възможности

•

Процедури за мониторинг на равния достъп

•

Използване на методи за оценка, които не поставят някои от участниците в
неравностойно положение (напр. писмени материали не трябва да се използват, когато
писането не е необходимо за придобиването на кредит)
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Процесът на акредитация
Всяка акредитационна система има своите подробни процеси, включващи всичко от
регистрирането на обучаемия до издаването на сертификата. Виж Приложение 1 за
подробности относно процеса във Великобритания.

Онлайн курсове
Тъй като търсенето на синдикални курсове онлайн расте, ще трябва да се изготвят нови
насоки за провеждането на онлайн курсове. Пример можете да намерите в Приложение 5 –
Образователни насоки за работа онлайн на TUC. Основнните насоки за работа онлайн могат
да съдържат специфични изисквания по отношение на набиранет на участници,
първоначалното оценяване, онагледяване, както и портфолио.

Съхранение на инфрмация
Една от основните цели и силни страни на синдикалните програми за обучение е развитието
и подобряването на колективния капацитет посредством използването на партиципативни
образователни методи. Даването на кредити за индивидуални постижения помага в този
процес, като отчита напредъка, който бележат участниците в развитието на умения и знания,
необходими за работата в полза на общия дневен ред (ролята на синдикалните
представители).
Нагледното доказателство за постиженията на обучаемите е важно като повод за гордост и
като референция/препоръка за бъдещо работно място и е от съществено значение за
признаването на кредити и квалификации. По тази причина (и факта, че уменията за
съхранение на информация са необходимост за тяхната синдикална роля) всички участници
трябва да се насърчават да съхраняват добре организирана информация и документи за
дейностите и работата си по време на обученията.
По отношение на съхранението на информацията съществуват два елемента: документите и
информацията, съхранявани от обучаемите и тези, съхранявани от преподавателите. Виж
Приложение 2 – примерни формуляри за съхранение на информация, които са взети от
модела на TUC.

Процес на гарантиране на качеството
Приложение 4 описва подробности относно процеса на гарантиране на качество на TUC.
Всеки такъв процес съдържа основно едни и същи елементи. Този раздел разглежда

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 10 OF 34

4

Guide to accrediting online programmes

основните елементи на всяка система и част от специфичната терминология, която се
използва. Целта на всеки процес на гарантиране на качеството е всъщност да гарантира, че:
•

Обучаемите са постигнали резултатите от обучението – верификация/модерация?

•

Съществува последователност при зачитането на кредити по отношение на обучаемите,
преподавателите и обучителните центрове – стандартизация

Процесът може да функционира на различни нива и всяка структура трябва да гарантира, че
обучаемите се третират еднакво на местно, регионално и национално ниво.
Основната цел на всеки процес трябва да гарантира:
•

верификация за взимането/минаването на даден раздел, което е гаранция, че
обучаемите са постигнали очакваните резултати съгласно стандарта, който е определен
с критериите за оценка посредством модули за документиране на оценка – нагледното
доказателство за постижението, което да се съхранява във файловете на обучаемия и
документацията на преподавателя.

•

Стандартизация на решенията за оценка и последващото зачитане на кредит между
центровете, провеждащи обучението посредством сравнение на решенията за оценка.
Стандартизационните срещи трябва да дават на преподавателите възможност да
обсъждат въпроси от общ интерес и да съгласуват бъдещи действия съвместно с
останалите участници в процеса –например външни модератори, назначени от
оторизиращия орган.

Департамент ‚Обучение‘ на TUC е разработил документи за вътрешно гарантиране на
качеството, които са признати като добра практика в инспекциите. Виж Приложение 4 –
Процес на гарантиране на качеството на TUC.
Тъй като всеки процес за гарантиране на качеството включва външен оторизиращ орган и
този орган отговаря за гарантиране на качествтото, трябва да се осигурят сиситеми, които
да позволяват външни проверки, обикновено те се наричат външна модерация. По подобен
начин всеки център, провеждащ акредитирано обучение има същото задължение да осигури
вътрешна проверка на качеството, като това се нарича вътрешна модерация. Местните
процедури се различават, но обикновено включват вътрешна и външна модерация. Това
включване на вътрешни и външни процеси едновременно е ключов компонент на текущия
процес на усъвършенстване и е стандартизиран за страната, обикновено на годишна база.
Въпросите, които се обсъждат на годишните стандартизационни срещи могат да включват:

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 11 OF 34

4

Guide to accrediting online programmes

•

търсене на нагледно доказателство за еднотипност в интерпретацията и поддържането
на стандартите на различните нива;

•

търсене на нагледно доказателство за диференциацията при интерпретирането и
поддръжката на стандарти сред различните примерни раздели на едно и също ниво;

•

иидентифициране на различни примери и действия, които може да са необходими, за да
се обогати практиката на оценяване и да се подобри последователността;

•

идентифициране на примери за иновативни и добри решения в практиката на оценяване.

Европейска квалификационна рамка (ЕКР)
ЕКР е предназначена да ‚преведе‘ квалификациите на по-лесен и разбираем език в
различните европейски страни. Като инструмент за насърчаване на ученето през целия
живот ЕКР има за цел да подпомогне признаването на широк кръг обучения, които се
провеждат в различните европейски страни. Тя е рамка, състояща се от осем референтни
нива, описани с оглед на резултатите от обучението и покрива нивата на повечето
квалификации, придобити в рамките на общото, професионалното и академичното
образование и обучение.
ЕКР е формално приета от Европейския парламент и Съвет на 23 април 2008 г. Странитечленки се съгласяват да обвържат своите национални квалификационни системи с ЕКР и да
сложат препратка към нивата по ЕКР върху сертификатите. ЕКР е в действие в Европа. Тя
насърчава страните да обвържат своите квалификационни системи с ЕКР така, че новите
квалификации, издадени от 2012 г. съдържат препратка именно към съответното ниво по
ЕКР. За тази цел във всяка страна е определена национално координационно звено.

Европейска рамка
ЕКР е създадена като механизъм за сравняване на квалификациите между европейските
страни. Всички държави на ЕС се насърчават да обвържат своите квалификационни рамки с
ЕКР. Това означава, че ЕКР може да стане ‚курс на разменната монета‘, посредством която
да се признават квалификациите в Европа.
Няколко европейски държави вече са обвързали своите национални рамки с ЕКР, а всички
останали са призовани да го направят до 2012 г. и така всички нови квалификации от 2012 г.
да носят референцията на ЕКР заедно с националната.
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ЕКР и синдикалното обучение във Великобритания
Синдикалните обучителни курсове, които се провеждат онлайн във Великобритания са
акредитирани от National Open College Network (NOCN). По-голяма част от синдикалното
обучение във Великобритания е оторизирано на 4 различни нива от NOCN. Оторизациите на
NOCN са съотнесени към всяка от националните рамки, които на свой ред също са
съотнесени към ЕКР. Това означава, че всяко синдикално обучение, акредитирано от NOCN,
може да бъде признато на национално, а като се използва съотнасянето към ЕКР съответно,
е разбираемо и на европейско ниво.
Таблицата по-долу съотнася нивата на оторизиращия орган към националните рамки на
Великобритания и ЕКР.
Акредитирано синдикално обучение във Великобритания и нивата по квалификационните
рамки

Тази таблица не покрива всички нива за всяка рамка. Обаче покрива нивата, използвани в
по-голяма част от синдикалните обучения във Великобритания.
Оторизиращи органи и ЕКР

Развитието на ЕКР и текущата работа по съгласуването на националните рамки с нея
означава, че съществуващите курсове и квалификации, акредитирани от различните органи
могат да бъдат ‚в обращение‘ в ЕС без необходимостта от промяна. Както е посочено погоре, надеждата е, че всички нови квалификации ще бъдат изрично разпределени в нива
съгласно ЕКР и тези нива ще са посочени на всички бъдещи сертификати.
Това трябва дадоведе до идеята за „учене в която и да е държава, квалификация за
Европа“.
Преминаване към Европейска синдикална рамка чрез национални оторизиращи органи
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Тъй като онлайн формата на синдикалното обучение се развива в Европа, всички курсове и
квалификации трябва да бъдат акредитирани от национален оторизиращ орган. Ако
курсовете и квалификациите на всеки оторизиращ орган са разпределени в нива съгласно
местна национална рамка, признаването и валидността в Европа трябва да са възможни с
помощта на ЕКР.
Основно предимство на този подход от гледна точка на синдикатите ще бъде фактът, че
транснационалното сътрудничество в рамките на ETUI трябва незабавно да предложи на
трудещите се в Европа по-широк достъп до синдикално обучение, което е признато. Ако
отделни курсове и квалификации не са в наличност в дадена страна, с използването на ЕКР
съществуващ курс би могъл да се проведе онлайн и акредитира от друга държава. При
положение, че рамките са обвързани с ЕКР, обучението може да бъде признато и да се
провежда и да е валидно и за обучаемия, и за работодателя.
Казус на базата на Шотландия
ЕКР е рамка с 8 нива, описани чрез резултати от обучението. Департамент „Обучение“ на
TUC посредством оторизиращия орган National Open College Network (NOCN) е приел
използването на раздели (на три нива), съдържащи резултати като база за своята доста
успешна обучителна и образователна програма във Великобритания.
Посредством Департамент „Обучение“ на TUC обучаващите се синдикалисти са получили
повече от милион образователни кредити от 1996 г. насам. Използването на образователни
раздели и резултати за акредитация осигурява полезен фокус и развитие на обучението.
Скорошното обвързване на квалификационните рамки във Великобритания с ЕКР през 2009
г. означава, че обучението, акредитирано с оторизацията от страна на NOCN ще има
валидност и в други страни-членки, които са по подобен начин свързани с QCF. Това отваря
големи възможности пред обучаващите се синдикалисти в Европа.
На базата на дискусиите между колеги от Департамента за обучение на TUC и ETUI, те се
съгласиха да организират пилот, с който да се тества дали акредитацията и методологията,
използвани от Департамента за онагледяване на постиженията на обучаемите, могат да
бъдат успешно приложени към съществуващи курсове на ETUI. Курсът на ETUI за
управление на проекти бе избран за такъв пилотен курс.
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Основната цел на пилота е да:
тества възможността за достатъчно онагледяване на наученото и постиженията, които могат
да доведат до зачитане на образователно постижение за кратък международен обучителен
курс на ETUI.
Основната цел е съпътствана от следните цели:
да се тества съответствието на разделите на TUC с целите на курса
да се тества съответствието на съществуващи курсови дейности с изискванията на NOCN
•

да се разгледа производството и събирането на нагледни доказателства за постиженията

•

да се разгледа производството и събирането на материали за онагледяване за
участници, които не говорят английски

Заключение
Този пилот доказа, че е успешен спрямо поставените цели и повдигна интересни въпроси за
бъдещи курсове. За повече подробности виж Приложение 6 – отчет за акредитацията на
курса „Управление на проекти“ на ETUI, Единбург, септември 2010.
Насоки за работа онлайн
Департамент „Обучение“ на TUC - Насоки за работа онлайн
Наръчникът на TUC за работа онлайн представлява следното:

Предистория
От въвеждането на своята онлайн програма Департамент „Обучение“ обръща сериозно
внимание на развитието на подходящи механизми за контрол на качеството; основната цел
е да се гарантира, че системите за провеждането, оценяването, обучението и модерирането
в частта за работата онлайн трябва да отговарят на високите стандарти на останалата част
от програмата за обучение. Очаква се, че гарантирането на качеството в случая на онлайн
работа ще съответства на системата за модерация, прилагана при другите форми на
обучение.
Ето защо, след консултация с преподаватели и модератори, е взето решение онлайн
обучението да се третира не по-различно от присъственото или всяка друга форма на
провеждане. Допустима разлика може да бъде това, че обучаващите се онлайн е възможно
да произведат различно нагледно доказателство за постижението си в резултат на начина
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на преподаване –например при виртуална дискусия отчетите могат да бъдат електронни,а
портфолиото – под формата на файл.
Когато обучаемите изучават раздели които се преподават и присъствено, и онлайн, те
получават един и същи сертификат и трябва да се поддържа същия минимален стандарт
спрямо постиженията им, за да се гарантира достоверността на получаването му.
Обучаващите се онлайн не трябва да бъдат поставяни в неравностойно положение (нито
позитивно, нито негативно) заради ученето онлайн. По-специално:
•

стандартът за оценяване на обучаемия или процедурите за модерация (вътрешна или
външна) не трябва да поставят допълнителна тежест върху обучаващите се онлайн в
сравнение с останалите форми на провеждане

•

стандартът за оценяване на обучаемия или процедурите за модерация (вътрешна или
външна) не трябва да поставят под въпрос достоверността на постиженията им спрямо
останалите форми на провеждане

Практическите подробности включват:
•

достъп до електронно нагледно доказателство/портфолио за целите на модерацията

•

съхраняване на обратна връзка от страна на преподавателите към обучаемите

•

идентифициране на онлайн система за одит за целите на модерацията

Оценяване
Стратегията за оценяване на програмата е разработена така, че да е подходяща за целите
на програмата, целевата група и възможните пътища за развитие.
Методологията на оценяване е неформална, интегрирана в процеса на обучение и свързана
с дейността на работното място, когато това е възможно. Дейностите по оценяването могат
да включват:
•

групово обсъждане на казуси, което да се оценява от преподаватели или да се
самооценява (вкл.онлайн форуми)

•

разработване на проекти на базата на проблематика, свързана с работата, които да се
оценяват от преподавател и дискусия с останалите обучаеми

•

дейност от работното място, която да се оценява чрез дискусия

Онагледяването можеда включва:
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•

неформални бележки на обучаемия

•

списъци с отбелязани дейности

•

отчети/доклади на преподавателите

•

отчети/доклади от работното място

•

протоколи от срещи

•

различни нагледни документи от работното място като писма, бюлетини, отчети

•

електронно портфолио, за онлайн курсовете например дискусиите могат да са
виртуални, отчетите електронни, а портфолиото под формата на файл

•

дигитални медии

Електронни портфолиа за онлайн обучение
На базата на опита на TUC с онлайн обученията към днешна дата, предпочитаният подход е
използването на обикновено електронно портфолио или файл за постиженията. Важен
аспект на електронното портфолио е, че то дава възможност да се обвърже нагледното
доказателство за постиженията с критериите за оценка, на които тези постижения отговарят.
Електронното портфолио може да бъде в Word или друг формат в зависимост от
виртуалната среда на обучение, която се използва. Дискусиите по имейл между
преподавателите и обучаемите трябва да съдържат препратки, които да ги свързват с
електронните портфолиа.
Също такае важно да се отбележи, че заради развитието на технологиите могат да се
използват различни средства, включително дигитални, за онагледяване и да се включват
като част от електронното портфолио на обучаемите.
Като алтернатива на това преподавателите могат да предпочетат да приемат нагледно
доказателство, което не е пренесено в елекртонното портфолио, но е записано и съхранено
във виртуалната среда и е в контекста на провежданата дейност. Ако това е
предпочитаната от преподавателя опция, трябва да се потърси съгласието за нея от страна
на вътрешния и външния модератор.
В Шотландия тази алтернатива е широко заложена. Следващият раздел ще се занимае с
нея по-подробно.
Алтернативни насоки за работа онлайн
Връзката между подготовка и онагледяване
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Въведение
Предложената в този раздел алтернатива се базира на съществуващият модел, който се
използва в Шотландия. Той попада в рамката на TUC за оценяване и модерация, но включва
някои важни алтернативни механизми за постигане на целите на рамката на TUC. Базира се
на прилагането на следния подход, взет от Насоките на TUC.
“ Като алтернатива на това преподавателите могат да предпочетат да приемат нагледно
доказателство, което не е пренесено в елекртонното портфолио, но е записано и съхранено
във виртуалната среда и е в контекста на провежданата дейност. Ако това е
предпочитаната от преподавателя опция, трябва да се потърси съгласието за нея от страна
на вътрешния и външния модератор.”
Този модел е успешно използван в Шотландия през последните 5 години. Базира се на един
прост принцип – минимизиране на тежестта за онагледяване и улесняване на обучаемия.
Както виждате, целта на всяка онлайн програма трябва да е да дава на обучаемите
подходящи възможности да генерират и събират нагледни доказателства за своите
постижения и напредък.
“Ако обучаемите се очаква да получат кредитите, за които са се регистрирали, то ще
им трябват подходящи възможности да генерират и събират нагледни доказателства
за своите постижения и напредък. Важността на документирането и съхраняването на
информация за извършената работа може да изисква даването на ясни насоки как точно
да се направи това, по-специално когато обучаемите нямат предишен опит с оценяване
на обучението им или тестването под формата на изпит.” (Насоки на TUC за работа
онлайн 2005)
В онлайн среда също е важно да се поддържат добре организирани архиви и да се
съхранява актуална информация, които да са от помощ за нагледно визуално представяне
на кратко на определени аспекти от курсовете – за заетите преподаватели, модератори,
подпомагащи инспектори и обучаващите се. В предходните раздели на настоящия наръчник
се запознахме с процеса на доказване, че курсовете и тяхната акредитация се провеждат
съгласно ясни стандарти за качество.
Въпреки това съществува алтернативен подход към онагледяването от страна на
обучаемия, който се базира на т.нар.връзка или “брак“ между подготовка и онагледяване.
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Онагледяване на работата на обучаемия
Проформите в Приложение 2 са дадени като примери как информацията, която се изисква
за онлайн акредитация може да се съхранява от преподавателите за посещенията на
вътрешни и външни модератори.
Модераторите могат също така да искат да видят работата на обучаемите и да говорят с тях
относно курса. Този модел допуска, че самият курс трябва да се разглежда като
„електронното портфолио“. Опитът показва, че създаването на еллектронни портфолиа е
ненужна тежест за обучаемите, тъй като изисква двойно време, работа и т.н. Подготовката
на курса, включваща дейности и различни дискусионни форуми има една основна цел – да
се избегне ненужната тежест за обучаемите.
Това повдига въпроса за целта на портфолиото. Обикновено неговата основна функция
беше да ориентира модератора (външен или вътрешен) относно развитието на обучаемия.
Също се смяташе за полезно за обучаващите се синдикалисти като сборник с информация,
която да отнесат на работното си място и след обучението и да им е от помощ в ролята им
на синдикалисти. Този модел оставя на обучаемите възможността да създадат собствено
портфолио с цел онагледяване на работата им, НО не го изисква за целите на модерацията.
Ориентирът за модератора/преподавателя/обучаемия се създава от преподаватля още в
процеса на подготовката на курса и се подпомага от процеса на документиране и
съхранение на информация. Виж Приложение 2 – примерни формуляри.

Подготовка на курса
Свързването на всяка дейност с конкретни резултати (резултати от обучението и критерии
за оценка) и определянето на област за отчитане (и онагледяване) позволяват на
модераторите и преподавателите да ползват готов ориентир за това къде да търсят
нагледни доказателства за работата на обучаемите.
Всяка дейност съдържа 3 стандартни елемента (Общ преглед, Задачи и Ресурси). Този
дизайн дава възможност на обучаемите, преподавателите и модераторите да локализират и
имат достъп до нагледната работа. Приложение 2, секции 1-3. С използването на набор от
онлайн средства и функционалности като форуми, блогове и т.н. съществуват достатъчно
нагледни доказателства в рамките на курса и за вътрешните, и за външните модератори.
Съществуват няколко практически ползи за обучаемите и практическо значение за
преподавателите и модераторите. Те са следните:
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За обучаемите
Практическите ползи за тях са спестяването на усилия за онагледяване. Нашият опит
показва, че те представляват доста голяма тежест. Въпреки това обучаемите си запазват
възможността да създадат набор от ресурси, които да използват обратно на работното си
място. Това означава, че даден представител не е ограничен с изискването за създаване на
подобен пакет ресурси/портфолио за целите на модерацията.
За преподавателите
Практическото значение за преподавателите е свързано с това, че обикновено те трябва да
са в основата на дизайна на курса. Това е съществена част от процеса на преподаване и
обучение и не може да бъде оставено единствено в ръцете на техническия персонал. В
следствие на това има няколко неща от практическо значение за изготвянето на програми за
обучение за преподаватели, наличните ресурси и т.н. Курсът трябва да бъде прозрачен, за
да могат модераторите (външни/вътрешни) лесно да идентифицират нагледните
доказателства за прогреса на обучаемите. Виж Приложение 2 – примерни формуляри,
номер 10.
За модераторите
За модераторите е от значение опростяването на процеса на модерация. Това включва
осигуряването на онлайн достъп за тях и изисква разбиране на това как критериите за
оценка се отнасят спрямо източниците на нагледни доказателства, както е посочено в
Приложение 2 – примерен формуляр номер 10.
Процес на съхранение на информация
С оглед на ефективното прилагане на горепосочения модел преподавателите трябва да
поддържат добре организиран и достъпен архив. Виж:
•

Приложение 2 – примерни формуляри, номер 1 – Документиране на взетите
раздели/проследяване на документи

Документира препоръката на преподавателите за зачитане на раздели в рамките на даден
курс за всеки участник.
•

Приложение 2 – примерни формуляри, номер 2 – Проследяване на курса (Course
Tracker) и номер 3 – Напредък на обучаващия се
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Те проследяват индивидуалното развитие на даден участник по време на курса и
документират както изпълнението на курсовите дейности, така и допълнителната работа,
ако такава се изисква. Също така посочват къде могат да се видят нагледните резултати.
•

Приложение 2 – примерни формуляри, номер 10 – Онагледяване (Course - Evidencing
Overview)

Така се документира кои дейности са директно свързани с всеки от критериите за оценка по
всеки раздел. Също така е ориентирът, който ръководи и преподавателите, и модераторите
къде да намерят подходящото нагледно доказателство за постиженията на обучаемите.

Оценяване
Тъй като в центъра на синдикалните курсове стои обучаемият, е важно да се провери дали е
отговорено на неговите потребности, ако обучаемите намират курсовете за твърде
бързи/бавни или не могат да свържат това, което правят с потребностите си в качеството им
на синдикални представители, тяхното обучение може да се повлияе неблагоприятно.
Оценяването на курсовете е важно на ранен етап от курса, както и в края му и помага на
преподавателите и обучаемите да:
•

идентифицират софтуерни или хардуерни проблеми

•

да идентифицират навигационни и техническипроблеми

•

да са наясно с това какво е научено

•

да определят въпроси или умения, към които отново трябва да се върнат

•

да идентифицират и разрешат възникнали проблеми

•

да идентифицират въпроси, по които да работят през останалата част от курса

•

да отчетат добре свършената работа

Обучаемите могат да повдигат широк кръг от въпроси и е важно те да бъдат разгледани
адекватно. Може да се случи така, че ранната оценка на онлайн курсовете да идентифицира
навигационни проблеми, липса на яснота в структурата и т.н. и в резултат на това
преподавателите трябва да могат да отговорят своевременно на нуждите на обучаемите.
Пример за финална оценка на курс със Survey Monkey. Виж Приложение 2 – примерни
формуляри, номер 13.
Структура на акредитацията
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Както е посочено в раздел Първи, в който се разглежда структурата на акредитацията, по
отношение на онлайн работата няма промяна в следното:
•

Предистория

•

Раздели

•

Резултати от обучението

•

Критерии за оценка

•

Нива

•

Кредити

Процесът на акредитация
Процесът на одобрение на онлайн курсовете не се променя, както и първоначалната
регистрация на участниците.
Реализиране на синдикална обучителна програма (онлайн)
Обучение и развитие на преподаватели
Както бе посочено в раздел Първи, целият персонал, който изнася синдикални обучения
трябва да бъде преподавателски, одобрен от синдикалната организация и трябва да е
преминал през процеса за обучение на преподаватели, както бе обяснено по-горе.
Например във Великобритания програмите за актуализиране на знанията и обучение на
преподавателите се провеждат на регионално и национално ниво и са с продължителност
между 1 и 5 дни.
Заедно с това всички преподаватели, които изнасят онлайн обучения трябва да са
специално обучени за ефективна работа онлайн.
Това включва: умения, свързани с техники за електронно обучение (например):
•

Съвместна работа онлайн

•

Ефективна комуникация

•

Синхронна и асинхронна дейност

•

Познаване на платформата за виртуална среда на обучение (VLE)

Навигация
•

Дизайн и структура на курса
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•

Add- on приложения (видео, аудио, артикулиране, улавяне, осветяване)

Ресурси (онлайн)
Заедно с необходимото за провеждане в класна стая, ще трябва да се предвидят и
допълнителни ресурси, ако например курсът е присъствен, но с елементи на онлайн
обучение или онлайн курс, в който участникът е сам. Следните три области трябва да се
вземат предвид:
•

Ресурси на обучителния център

•

Ресурси на преподавателите

•

Ресурси на обучаемите

В обучителния център трябва да има ИТ оборудване за преподавателите и участниците,
вкл.стабилна интернет връзка и постоянно налична техническа поддръжка. До виртуалната
среда (VLE) участниците и преподавателите трябва да имат дистанционен достъп и пряк
достъп до техническа поддръжка при нужда.
Ресурсите на преподавателите включват достъп до обучение (виж Развитие и обучение на
преподавателите по-горе), подходящо предвидено време за подготовка, изнасяне и
обслужване на курса. По време на подготовката, провеждането и обслужването на онлайн
курс е от съществено значение помощта от страна на техник, който да съдейства с аdd- on
приложенията.
Ресурсите на обучаемите трябва да бъдат изяснени в предлагането на курса, за да е
сигурно, че ще имат възможност да участват пълноцнно и безпрепятствено. Предварително
трябва да им бъдат съобщени минималните изисквания относно спецификациите на ИТ
оборудването – напр. за достъп до мрежа, софтуер за текстооработка, софтуер за media и
flash плейър, Adobe и т.н. Това ще е свързано със съдържанието на курса и интерактивния
софтуер, използван при създаването му.

Помощ при провеждането на курсовете
Обучаващите институции ще използват свои собствени процеси за онлайн обучение.
Минимумът, който се изисква може да включва:
•

Идентифициране на индивидуалните потребности от обучение, формално или
неформално (за онлайн курсовете могат да се използват индивидуални планове за
обучение и средства за оценяване)
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•

Наличие на помощни средства (за писане, брайлова документация, езикова помощ и
т.н.) от обучаващата институция. Комитет на общите информационни системи (Joint
Information Systems Committee - JISC) във Великобритания предлага насоки и ресурси в
помощ на обучаващите се онлайн http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/aboutus (други
европейски страни може да разполагат с подобни)

•

Помощ за обучаемите (напр. използване на достъпни зали и ресурси, гъвкав формат на
курсовете по отношение на начин и време на провеждане, когато е удачно)

Тъй като синдикатите имат политики за насърчаване на равните възможности, доставчиците
на обучение трябва да:
•

гарантират, че процедурите по набирането на участници и материалите се базират на
равни възможности

•

следват процедури за мониторинг на равния достъп и възможности

•

използват методи за оценка, които не поставят някои от участниците в неравностойно
положение (напр. писмени материали не трябва да се използват, когато писането не е
необходимо за придобиването на кредит)

Провеждане и оценка

Определяне на потребностите
Обучаемият седи в центъра насиндикалните обучения,затова те трябва да отговарят на
неговите нужди в ролята му на синдикален представител и на работното място.
Определянето на потребностите може да се направи по много начини в зависимост от
местните практики. Те включват:
•

формален въпрос за потребностите от обучение чрез формуляри за регистрация

•

онлайн въвеждащи дейности, които запознават с опит от минали обучения и очакванията
от курса

•

дейности за формална първоначална оценка при онлайн курсове

•

текущи оценявания или прегледи, които да следят развитието и появата на следващи
цели (за онлайн курсовете съществуват редица опции в зависимост от използваната
платформа. Те могат да включват въпросници, запитвания, телеконференции и т.н. Може
да се използва специален софтуер - например Survey Monkey
http://www.surveymonkey.com .

Подготовка за електронно обучение Getting Ready for E-learning (GREL)

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 24 OF 34

4

Guide to accrediting online programmes

Тази концепция, наречена GREL е разработена заради идентифицирана потребност от
страна на обучаемите. В началото на провеждането от TUC на онлайн курсове е осъзната
неспособнстта да се адресират новите обучителни, технически и организационни
потребности, свързани с обучението онлайн, която оказва негативно влияние върху
успеваемостта на провежданите онлайн курсове. Такива потребности са:
Обучителни потребности
•

нуждата от развитие на умения да се навигира във VLE (виртуалната среда)

•

нуждата от развитие на нови умения за използване на комуникационни технологии –
дискусионни форуми, телеконференции, блогове...

•

развитие на умения за съвмесстна работа онлайн

•

развитие на базови ИТ умения за сваляне и качванена файлове, използване на
интернет...

Технически потребности
•

тестване за съвместимост на системата вкъщи, в работата, в синдикалния офис

•

свързани със защитата и сигурността - напр. firewalls

•

софтуерна съвместимост

Организационни потребности
•

уговаряне на подходящо оборудване – достъп до компютри и интернет на работното
място

•

достатъчно време извън линия

•

управление на времето във виртуална среда

GREL в действие
GREL се фокусира върху изброените по-горе потребности. Това отделя същественото за
един синдикален курс например по трудово право или здраве и безопасност от уменията,
необходими за участие в какъвто и да било синдикален курс, който се провежда онлайн.
Опитът показва, че GREL има положително влияние върху успеха и участието на
обучаемите, които традиционно са срещали известни затруднения, свързани с онлайн
обучението.
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Онагледяване на оценката от страна на преподаватели и обучаеми при онлайн
обучения
Онагледяването на постиженията на обучаемите е важно като повод за гордост и като
референция/препоръка за бъдещо работно място и е от съществено значение за
признаването на кредити. По тази причина (и факта, че уменията за съхранение на
информация са необходимост за тяхната синдикална роля) всички участници трябва да се
насърчават да съхраняват добре организирана информация и документи за дейностите и
работата си по време на обученията.
Заедно с това за всяко обучение, провеждано в класна стая или онлайн, преподавателите
също трябва да съхраняват информация за решенията за оценяване, за да осигурят:
•

доказателство, че е взето решение - Приложение 2 –примерни формуляри, номер 1

•

визуално резюме за това до къде са участниците по време на курса - Приложение 2 –
примерни формуляри, номер 2

•

наръчник за работата, която все още трябва да се свърши относно курса - Приложение 2
–примерни формуляри, номер 3

•

документ с информация, в който може да се направи справка в бъдеще при
необходимост - Приложение 2 –примерни формуляри, номер 1

Заедно с посочените по-горе насоки онлайн средата предлага възможност за редица начини
за събиране на нагледни доказателства за целите на модерацията. Те могат да включват:
•

дискусионни форуми с публикуване на доклади - Приложение 2 –примерни формуляри,
номер 4

•

колаборативни дискусионни форуми с публикуване на доклади - Приложение 2 –
примерни формуляри, номер 5

•

телеконференции на живо - Приложение 2 –примерни формуляри, номер 6
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Съдържание на приложенията
Приложение 1 Акредитационна система на TUC във Великобритания
Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация
Индекс
1 – Запис на взети раздели/ проследяване на документи
2 – Проследяване на курса (Course Tracker )
3 – Напредък с обучението
4 – Дискусионни форуми с публикуване на доклади
5 – Форуми и работни групи за съвместна работа
6 - Телеконференции
7 – Примерен запис на взети раздели
8 – Подгтовка и оформление на курса
9 A – Примерен преглед на дейностите
9 B – Примерни задачи по дейностите
9 C – Примерни ресурси
9 D – примерен раздел (Activity Unit)
10 – Преглед на онагледяването на курса
11 – Примерен индивидуален преподавателски отговор (TIR)
12 – Примерен преподавателски групов отговор (TGR)
13 – Примерен формуляр за оценка чрез Survey Monkey
Приложение 3 Наръчник за преподаватели на QCF
Приложение 4 Процес за гарантиране на качество на TUC
Приложение 5 Департамент „Обучение“ на TUC – насоки за работа онлайн
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Приложение 6 Отчет от акредитацията на Курса по управление на проекти на ETUI, Eдинбург, септември 2010
Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информаци, номер 1 – Запис на взети раздели/
проследяване на документи
TUC Student Tracker
TUC/EIS ULR ‐ Online
TUCNCOMAB2010
D20335

Име

През
име

Mark

Allen

Christine

Bruce

Stephen

Nolan

Wilma

Pirie

Susan

Porter

Stuart
Alan
James

Probar
t
Sween
ey
Webb

Fiona
Mary
Sheila
Caroline

Meikle
Shield
s

Роля в ULR

1

2

3

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

ULR Умения 2

ниво

Организиране за
насърчаване на
обучението

1

2

3

4

2
2
2
2
2
2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

2

X

X

X

X

X

2

X

X

X X
O O

X
O

2
2

X
O

X
O

ниво

1

2

3

ниво

2
2
2
2
2
2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

2
2
2
2
2
2

X

2

X

X

X

2

X

X

2

X

X

X

2

X
O

X
O

2
2

X
O

X
O

X
O

2
2

Подпис: M.Pollitt/G.Grubb
Дата: 24/6/11
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Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация, номер 2 – Проследяване на курса
(Course Tracker )
EIS Course Tracker

TUC/EIS ULR ‐ Online

TUCNCOMAB2010
D20335
Име

Дейност 1

Дейност2

Дейност3

Дейност4

Дейност5

Дейност6

Дейност7

Mark

Allen

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Christine

Bruce

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Stephen

Nolan

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Wilma

Pirie

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Susan

Porter

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Stuart
Alan

Probart

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

James

Sweeney

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Fiona
Mary

Webb

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Sheila

Meikle

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Caroline

Shields

ДА

ДА

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

подпис: Gus Grubb / Mark Pollitt
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Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация, номер 3 – Напредък с обучението
TUC ONLINE ШОТЛАНДИЯ - TUTOR COURSE RECORD – Дейности 1 - 3
Заглавие: H& S Stage 1 окт. 2010 Код: Начална дата: 25/10/10 Преподаватели: MP – GG

Бел.:
Червен
о - оттеглил се
Зелено
– обучаемият е
изпълнил
всички задачи
към днешна
дата и може да
продължи
Жълто
– показва къде
обучаемият
трябва още да
работи
Послед
на
актуализация
09/05/2011 – GG
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Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация, номер 7 – Примерен запис на взети раздели

TUC Синдикални представители

Етап 1

Начална дата: ________________

Запис на взетите раздели
Име

Подпис

Резултати от обучението
Представляване
на членове

Разбиране на
организациите

1 2

1

3

Ниво

2

3

4

Умения 1 (6 кр.)

Ниво 1

Преподавател

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

2

3

4

5

Коментари

Ниво

1

2

3

4

Ниво

Дата
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Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация, номер 9A – Примерен
преглед на дейностите
Обучение онлайн с TUC
Дейност 1: Представяне
Преглед на дейността
Тази дейност е позната като дейност за стопяване на ледовете. Тя е свързана с
представянето на участниците в курса и им дава възможност да разберат повече един за
друг и да помислят сами върху целите на курса. Също дава възможност на преподавателите
да получат представа за опита на участниците – като синдикалисти, а и в подобни онлайн
обучения. Също дава възможнст на участниците да научат повече за преподавателите.
Тъй като това е първата дейност на курса, не се притеснявайте много за докладите,
отделете време и отговорете на въпросите, посочени в задачата.
Цели: да спомогне за:
•

опознаването на участниците

•

изясняване на целите на курса

•

упражняване на работата в онлайн среда

Край на документа

Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация, номер 9B –Примерна
задача
Забележка: целта на тази примерна дейност е да се посочи, че при подготвянето на
дейността обучаемите се насочват към определено място (секцията за дискусии за Дейност
1), за да публикуват нагледен материал. Заедно с това им се дава ясна насока какво е
необходимо, за да отговорят на критериите за оценка. (Виж Приложение 9C Ресурси за
критериите за оценка, свързани с всяка дейност).

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 2 OF 34

Guide to accrediting online programmes

4

Обучение онлайн с TUC
Дейност 1: Представяне
Задача 1
Използвайте секцията за дискусии на Дейност 1, за да публикувате и запишете информация
за себе си. Тази секция за дискусии се намира под дейностите, изброени на началната
страница на курса.
Като преподаватели ние вече сме публикували нашите представяния в тази секция, за да ги
видите като пример. Можете да ги прочетете, преди да публикувате своите.
Можете да прочетете указанията за използване на дискусионната секция, ако не сте сигурни
как точно да я използвате.
В презентацията си се спрете на следните точки:
•

име и работно място

•

кой синдикат представлявате

•

колко време сте синдикален представител

•

колко члена представлявате в работата си

•

в какви курсове на TUC сте участвали онлайн

•

опит в онлайн обучението, ако имате такъв

•

какви са вашите цели, свързани с курса

Тъй като това е първият доклад, който ще подготвите за курса, можете да погледнете
указанията относно уменията за подготвяне на доклади за ваше улеснение.
Задача 2
Разгледайте това, което останалите участници са публикували в секцията за дискусии и
коментирайте поне 2 или повечепубликации. Може да зададете въпроси или да коментирате
техния опит, синдикат и т.н.
Не се притеснявайте д а коментирате, това е първата ни дейност и има за цел да ни помогне
да общуваме посредством онлайн системата.
Край на документа
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Приложение 2 Примерни формуляри за съхранение на информация, номер 9 C – Примерни
ресурси
Забележка: в този пример ще видите, че критериите за оценка са ясно означени за тази
дейност. Текстът по-долу „Обучение онлайн с TUC 1.1, 2.1, 2.2”, виж прил. 9D за повече
детайли.
Обучение онлайн с TUC
Ресурси:
Личен опит
Упътване за използването на секциите за дискусия
Указания за уменията относно изготвяне на доклади
Критерии за оценка:
График:
Преподавателят ще ви информира относно датата за изпълнение на задачата.
Графикът за тази дейност е следният:
Задача 1: приблизително 15 мин.
Задача 2: трябва да се изпълни в рамките на 3 дни
Край на документа
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