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Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify

Въведение
Европейската Система за осигуряване на качество
“E(co)-Qualify” е насочена към обучението и
образованието на мениджъри и служители в областта
на търговията с биологични продукти.
Пазарът на биологични продукти расте с всяка
изминала година. За успешното разрастване на
сектора, свързан с търговията с биологични храни,
качеството на маркетинга е точно толкова важно,
колкото качеството на продуктите. Компетенциите на
тези, които продават биологични продукти (продавачи
и управители) са важни също. Следователно, за
устойчивото развитие на пазара на биологични храни,
значението на квалификациите на мениджърите и
служителите, стават все по-важни.
Професионалното обучение и продължаващото
образование на мениджъри и служители на
Европейския пазар на биологични храни не е
стандартизирано. Квалификациите и сертификатите
нямат значение, тъй като не са сравними на ниво ЕС.
По тази причина мениджърите по човешки ресурси или
трябва да проверяват квалификациите на всички
кандидати, или да им осигуряват обучение, което е
скъпо и изисква време.
Целта на прилагането на Европейската система за
осигуряване на качество е да наложи контролируема
рамка за осигуряване на високо качество на обучение
за персонала в областта на търговията с биологични
продукти. Тази рамка установява сравними критерии
за всички страни-членки на ЕС.
Проектът "E(co)-Qualify III"
Еврпейската система за осигуряване на качество беше
разработена в рамките на проект, наречен
«Разпространение и прилагане на Система за
осигуряване на качеството на обучение в областта на
търговията с биологични продукти в Европа – E(co)Qualify II”, кофинансиран от Европейската комисия в
рамките на програма “Учене през целия живот”,
подпрограма “Леонардо да Винчи”, като проект за
трансфер на иновации.
По проекта E(co)-Qualify III девет партньора от Австрия,
България, Германия, Гърция, Румъния и Турция
разработиха обща рамка на Европейска система за
осигуряване на качеството на допълнителното
обучение в областта на търговията с биологични
продукти.
След няколко етапа на тестване в страните-участнички
в проекта, крайната версия на Системата за
осигуряване на качество беше представена на
Конференция “BioFach” през 2009 година. Всички
участници на пазара и образователни институции ще
бъдат информирани за Системата за качество с цел
да я прилагат.
Предимствата на Системата за осигуряване на
качество са:
- Международно призната рамка
- Стандарт с високо качество

2

Работна версия

Ръководство по качество
Освен определянето на процеси, типични за системите
за осигуряване на качество, Ръководството по
качество включва определяне на всички необходими
специализирани познания за основните категории
продукти, бизнес процесите и маркетинговите
инструменти за различни нива на персонала.
Следователно тя предлага състояние на творческото
познание за всички предприемачи и техния персонал,
включени в търговията с биологични продукти.
Качеството на обучение ще се постигне и поддържа
чрез:
- Сертифициране на образователни и обучителни
институции
- Одитен контрол
Това означава, че сертифицирането по E(co)-Qualify
предлага предимства на пазара за институциите, които
я прилагат.
Системата за осигуряване на качеството се състои
от 3 части:
Част 1: Ръководството по качество (QHB) описва
необходимите процеси, зависещи от качеството, за
всяка институция.
Част 2: Списък за проверка дали се следват всички
процеси по време на сертифицирането и/или одитите.
Този списък упътва в процеса на сертифицане и одит,
както одитора/сертифициращия орган, така и
Мениджъра по качеството (QM) на съответната
институция. В процеса на сертифициране всички
списъци трябва да бъдат заверени. В случай на
несъответствие, списъкът за проверка осигурява
стандартизирана процедура за намиране на решение.
Част 3: Приложението служи като референтен списък
на процесите и практически примери (например
образец на ръководство за лекции). Това не е
задължителна част от вътрешната система за
качество и може да бъде променяна без процесите на
документацията по управлението на качеството.
Възможно е да се добавят документи в този списък.
В някои случаи, Ръководството по качество предлага
критерии за ТРЯБВА ДА и БИ МОГЛО. Критериите “би
могло” служат като отличителни черти за една
образователна институция на местния й пазар.
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1. Структура и работа с документи (A01_001)
Този документ определя структурата на всички
документи от Системата за осигуряване на качество.

1.5. Утвърждаването трябва да бъде от [име] на
[дата]

Тази структура е приложима за всички документи по
този проект на ЕС и съставлява схематичната основа
на матрицата на Ръководството за управление на
качеството.

1.6. Контролът на съдържанието - подписан от [име]
на [дата]

1.1. Заглавието трябва да бъде именувано според
съдържанието
1.2. Името на файла трябва да е в съответствие със
следните: C0X_yyy_[file].doc; A0X_[file].pdf
yyy е поредният номер
1.3. Авторът е отговорен за съдържанието и
проеврката на първата редакция
1.4. Преработената версия
записвана от [име] и на [дата]

трябва

да

1.7. Мениджмънтът по качеството трябва да
проверява всички административни части на
документа, подписани от [име] на [дата]
1.8. Оповестявано от (упълномощено лице съгласно
списъка на EU QM Board) подписано от [име] на [дата]
1.9. Име на файла на Ръководството: мениджърът
по утвърждаването трябва да конвертира целия
документ в pdf файл със заглавие на файла
A0X_[filename].pdf по реда на файловете A00 от
Ръководството.

бъде

2. Описание на наименованията на файловете на етап чернова
(A01_003)
Заглавието на всеки документ трябва да служи за
намиране на документа, мястото на doc име трябва да
бъде съвсем кратко, ако искаме да документираме и
името на файла, и пътя до него. Но обичайно е-пътят
не е необходим при структура на принтираните
документи, при която е използван следният начин за
управление на файловете:
Трябва да събираме документите по подходящ,
определен начин, като съдържанието трябва да е
част от името на документа:
A "xy"_ filename по ред на файловете с подзаглавия
(примери):
A01_Handbook
A01_Handbook/A01_education/A01_contents
../A01_education/A01_Basic_know_how_organic_trade.pd
f
...A01_education/A01_contents/A01_Care_for_goods.pdf
Вътрешната последователност ще бъде същата, така
че черновата С ще има същата структура, както А

"A" - за онези файлове, които ще бъдат използвани
основно – те представляват оповестените и
задължителни документи в процеса и само тези
документи трябва да се съхраняват като pdf
файлове! В този случай документите няма да могат
да бъдат променяни. Утвърден документ може да се
променя
само
от
оторизиран
автор(и).
Ръководството на Европейската организация
Асоциация на търговците с биологични продукти
(ORA), която носи отговорност, ще решава дали
промяна на документи ще предизвика ново
утвърждаване.
"B" - за документи в състояние на "да бъдат
оповестявани"
"C" - за чернови
"D" - за всички други документи
"E" - за „чужди” документи, необходими за собствено
обсъждане
"F" - за кореспонденция
"G" - за литература

C02_proposals
C03_inwork
C02_institutes
C03_xyz...
B03_certification processes
B04_audits
A05_obligatory documents to the teachers
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3. Персонална матрица (A04_003)
Персонална матрица E(co)-Qualify
Задачи
Отговорно лице
Специалност и
професионална
област
Основна
квалификация

Организация

Образователна
институция

Образователно
ниво

Професионална
квалификация

Колеж,
Бакалавърска
степен
Индивидуално
обучение
Университет за
приложни науки Университетска
магистърска степен
Индивидуално
обучение

Агроном
Магистър Технология на
храните
Опит в търговията с
биологични продукти
Агроном
Магистър Технология на
храните
Физиологични,
икономически и
технологични приниципи
на здравословното
хранене и практическо
приложение
Опит в търговията с
биологични продукти
Бизнес икономист
Търговец

Квалификация на
по-високо
оперативно ниво

Образователна
институция

Бизнес

Образователна
институция

Търговски колеж

Преподавател

Образователна
институция

Самонает в
търговията
Консултации
Индивидуално
обучение

Администратор в
образователна
институция

Образователна
институция

Университетска
магистърска
степен - търговия

Ръководител на
образователна
институция
(Директор)

Образователна
институция

Класическо
образование по
мениджмънт

Вътрешно
управление на
качеството

Образователна
институция

Външен одитор

Мениджмънт
Национална
система за
качество
Мениджмънт
Международна
система за
качество
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Опит в Системи за
управление на
качеството (СУК)
Сертифицираща
институция
Национална
Университет по
акредититация
приложни науки
Управление на
Университетска
качеството
магистърска
програма
ORA/Национален Първа стъпка: ORA
E(co)-Qualify
Втора стъпка:
мениджмънт
Национален QM
Вътрешни
специалисти
ORA
ORA

Земеделие
Преработка
Контрол на храните
Търговия
Опит в търговията с
биологични продукти
Знания по
администриране в
образователна
институция
Администратор в
образователна
институция
Бизнес администратор
УЧР
Принципни знания за
СУК

Консултант
Сертифициран
Управление на
качеството

Педагогическо ниво

Професионални
компетенции

Сертифициран чрез Знания в съответствие
оценка на база на
с «Основната
квалификационната квалификация»
степен
Сертифициран чрез
оценка на база на
квалификационната
степен

Знания в съответствие
с “Квалификационните
стандарти на
оперативно ниво"

Сертифициран чрез
оценка на база на
квалификационната
степен
Сертифициран чрез
оценка на база на
квалификационната
степен

Знания по маркетинг,
логистика, управление,
управление на
човешките ресурси
Знания по определена
част от учебното
съдържание

Бизнес администрация

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Знания за Системата
E(co)-Qualify

Знания за Системата
E(co)-Qualify
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Персонална Матрица E(co)-Qualify
Утвърждаване Акредитации

Отменяне на втори
одит

Отменяне на следващ
одит

Препоръки за втори
одит

Сертифициране на
одитори

Сертифициране на
одита

Отговорности на одита
Отказ на
сертификация

Периодични
образователни
срещи

Ежегодно
посещение на
национална
професионална
среща
Ежегодно
посещение на
национална
професионална
среща
Ежегодно
посещение на
национална
професионална
среща
Ежегодно
посещение на
национална
професионална
среща
Ежегодно
посещение на
международна
среща
Ежегодно
посещение на
международна
среща
Ежегодно
посещение на
национална
професионална
среща
Ежегодно
посещение на
международни
срещи по
качеството

Предварителни
одити

Сертифициране на
кандидати

Одити Вътрешна и Последващ II
Официална
информация одит
одит информация
за
за
националния
Националнта
аккретитиращ
система за
QM
качество и за
ORA
Допускане на
Знания по
одитори;
администриинформация за
ране
одити за ORA
Публикуване
на списък на
сертифицирани
одитори

Събития

Акредитирани
чрез процеса
на
акредитация
от ORA
Публичен
списък на
сертифицирани
институции

Ще
акредитира
национални
институции

По избор
посещение на
национална
професионална
среща по
качеството
По избор
посещение на
международна
годишна среща
по качеството
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4. Управление на грешките (A05_001)
Този документ ще стандартизира процеса на грешки
при някои от въпросите на:

Фундаментални, сериозни грешки, които биха могли
да включват:

1) Сертификационния процес във връзка с A07_001

• Неспазване на образователните изисквания на
националното законодателство според Трудовия
кодекс на преподавателите

2) Одитния процес във връзка с A07_002
Документът се състои от:

• Липса на някои второстепенни документи

• Непозволено третиране на обучаемите съобразно
националните хигиенни изисквания и други
национални законови изисквания, отнасящи се до
институции за обучение на възрастни

• Липса на описание на някои съдържания

• Други, които трябва да се дефинират …

Реакция:

Реакция:

Решение за грешките трябва да се даде в рамките на
2 седмици чрез изпращане на подходящите документи
до ORA QM. Крайната сертификация ще бъде
изпратена след постигане на celite от списъка за
проверка. Този процес ще бъде освободен от такса.

Сертифицирането не може да бъде завършено.
Следващо сертифициране на същата цена като
основното сертифициране ще бъде предложено след
(?) месеца.

Формална грешка, която би могла да включва:

Одити:
Одитите трябва да се извършват по същата рамка,
както сертифицирането. Някои точки трябва да бъдат
добавени, като например документите за оценка и
начина на разглеждане на лекциите, институцията и
уроците. Резултатите от тази оценка не са част от
одита, но ще подобрят процеса.
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5. Базови квалификации (A06_001)
Модул I
No.
1.

Тема
Базови знания
Търговия с
биологични
продукти

1.1. Биологично
земеделие

Референции

344 h
Описание /
Цел на обучението

Търговия с биологични Това включва референции
продукти
към всички квалификационни
стандарти, които са база за
работа при търговията с
биологични храни.
Тези знания служат като
основа за коректно и
ориентирано към клиента,
боравене с продукти, дават
възможност за използване на
изчисления и компютри, и са
част от бизнес философията.
Биологичните продукти да
могат да бъдат третирани и
предлагани според техните
уникални особености.
Биологично
• Знания и умения за
земеделие
обяснение на основите на
биологичното фермерство.
Биодинамично
• Принципите на
земеделие
биодинамичното земеделие
и тяхната разлика с методите
на биологичното земеделие.
Екологосъобразно
• Умения за демонстриране
земеделие
на разликите между
биологичното и
конвенционалното
земеделие.
• Умение за описание на
последиците от
конвенционалното
земеделие, като
замърсяване на водите или
застрашаване на някои
видове.
• Умение за описание на
положителните последствия
от биологичното фермерство
за ландшафта и околната
среда.
Национални
• Познаване на
асоциации и важни
националните асоциации на
международни
производителите и важни
организации в
международни организации
областта на
по биологично земеделие.
биологичното
• Развитието на
земеделие
биологичното земеделие да
бъде следено, за да има
възможност за осигуряване
на информация за
стандартите за качество,
продавани под определено
име по което и да е време.
Наредби на IFOAM и • Знания за базовите
ЕС
стандарти на IFOAM.
Законодателство в
• Наредбите на ЕС за
областта на
биологично земеделие да
биологичното
могат да бъдат прилагани в
земеделие в ЕС
случай, когато трябва да
Национално
бъде отговорено на някои

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

344 h

Знания относно:
• Фермерство
• Биологично
земеделие
• Развитие на пазара
на различни природни
храни
• Наука за храненето
• Опит и знания за
търговия с храни
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

40 h

• Фермерство
• Биологично
земеделие
• Развитие на
различните видове
пазари на природни
храни
• Диплома в областта
на земеделието
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи
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Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции
законодателство

Описание /
Цел на обучението

въпроси на мястото на
продажбата.
• Международните и
националните наредби за
биологични храни да са
добре познати и да могат да
бъдат прилагани при
финалното инспектиране на
свежи стоки и по отношение
на етикетирането.
Инспекция и
За проверките и
сертифициране в
сертифицирането на
биологичното
биологични храни:
земеделие
• Познания относно
основните принципи за
инспектиране и
сертифициране в
биологичното земеделие.
• Основни познания относно
ключовите точки на проверка
в различните
производствени области:
зеленчукопроизводство,
животновъдство,
преработвателни звена,
търговия с биологични
продукти, транспортиране на
биологични продукти.
• Познания относно ролята
на проверяващата и
сертификационна система.
Отличителни
• Методите на обработка на
характеристики
почвата да могат да бъдат
описвани. Предимствата,
особено по отношение на
околна среда, продукт и
здраве на клиента, да могат
да бъдат обяснявани.
Биологично
• Производството на
растениевъдство
растителни суровини за
Биологично
храна да може да бъде
животновъдство
описвано по отношение на
Методи на
производство, преработка,
производство,
транспорт и пакетиране.
преработка,
Това включва още знания за:
транспортиране и
употребата на органични
пакетиране при
торове или неизползването
различните
на минерални торове;
растителни и
значението и спазването на
животнски видове
технологията за
Почвено плодородие производство на разсад;
Специфично почвено методите за борба с
култивиране
плевелите и растителната
Здраве на животните защита и неизползване на
Завръщане към
ГМО.
полето / ливадата
• Знанията в тази област
Болести по добитъка позволяват да се обяснят
Торене
критичните точки на
Органични торове
офертата, както и
Отглеждане на говеда количествените и ценовите
за мляко
разлики и изчисления за
Отглеждане на говеда приходи и разходи, базирани
за месо
на по-високите разходи за
Свиневъдство
тези трудоемки практики, вкл.
Птицевъдство
запазване на
Производствени
биоразнообразието.
методи
• Производството на
10

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции
Борба с вредителите
Оранжерийно
производство
Отглеждане на
зеленчуци на почва
Декоративни растения
Овощарство
Аквакултури

1.2. Почтена
търговия

1.3. Хигиена и
безопасност

Философско
въздействие
Политически теории
Интернационализация
Индивидуализация
Семеен жизнен цикъл
Индустриализация
Общност и общество
Консуматорство
Демографско
развитие
Сътрудничество –
кооперативи
Основно счетоводство

Производствен поток
Стандарти за качество
Хигиенни стандарти
Проследяемост
Система за
управление HACCP
(Hazard Analysis &
Critical Control Points)
Контрол на
приложението /
проверка при
получаване
Пестициди
Наредби за
безопасност
Безопасност на
работници и клиенти
Приспособяване /
преустройство
Спазване на
методологиите
Здравословно
поведение
Първа помощ

Описание /
Цел на обучението
животински продукти да
може да бъде обяснявано.
• В един магазин,
способността да се отговаря
на въпроси за здравето на
животните е от съществено
значение.
• Това включва също и
знания за естествено
отглеждане и баланс между
производство на суровини и
торове.
• Знанията в тази област
позволяват да се оправдае
разликата в цените.
• Основата на концепцията за
“почтена търговия” да се
познава и да може да бъде
обяснявана.
• Знания за международни и
национални сертифициращи
организации и техните
стандарти.
• Значителният ефект на
глобализацията върху
традиционните структури в
живота на фермерите по цял
свят и тяхното значение за
хранителната индустрия в
богатите страни да се
познава и да може да бъде
разискван с клиентите.
• Връзката между
настоящите, конвенционални
икономически структури и
социалната или екологична
бедност на глобално и
регионално ниво да може да
бъде посочвана и критично
оценявана.
• Партньорските концепции
за природната хранителна
индустрия да се познават.
• Законосъобразността на
Европейските наредби по
отношение на хранителните
суровини да се познават и да
могат да бъдат спазвани.
• Знанията в тази област
позволяват отговорно
боравене със стоки и
оборудване и е съобразено с
минималните законови
изисквания за хигиена.
• Ежедневното поведение в
корпоративната култура на
търговкия обект да може да
бъде анализирано и
адаптирано.
• Познания за
проследяемостта на
биологичните продукти.

Продължителност

24 h

Квалификация на
преподавателя

Знания по
• Политическа
икономика
• Хранителна
промишленост
• Развиващи се
страни
Опит и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

16 h

• Опит в и знания за
търговията с храни
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи
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Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

32 h

Опит в и знания за
търговия с храни
• Знания за
особеностите на
природните храни.
Допълнителни знания
за различни категории
стоки.
• Търговският
мениджмънт е познат
в неговата
съвременна форма.

Лична предпазливост
1.4. Грижа за стоките Входящ контрол /
проверка
Входящи стоки
Място за съхранение
на върнатите стоки
(напр. „връщане на
продукти”)
Такса за връщане
Професионално
ориентирана
информация
Информационни
източници
Боравене с
формуляри
Кореспонденция
Професионална
информация
Информация за
продуктите

• Основите на грижите за
стоките се познават, да могат
да бъдат обяснявани и
прилагани.
• Да може да бъде
извършвано приемане на
стоки.
• Търговският мениджмънт е
познат и да може да бъде
прилаган.
• Влиянията на водата,
въздуха, светлината,
температурата и
вредителите върху стоките
да могат да бъдат
обяснявани.
• По този начин стоките,
предлагани в търговските
обекти, да могат да бъдат
третирани според техните
уникални особености.
• Знанията в тази област
позволяват вземане на
решения във връзка с
грижата за стоките и
прилагане на
екологосъобразни решения
на проблемите.
1.5. Съхранение на
Запаси в магазина
• Основите на съхранението
стоките
FiFo Принципи ("First in на стоките да са познати и да
- First out") – „първи
могат да бъдат обяснявани и
влязъл – първи
прилагани.
излязъл”
• Влиянията на водата,
Среда за съхранение въздуха, светлината,
Управление на
температурата и
температурата
вредителите върху стоките
Влияния върху
да могат да бъдат описвани.
продуктите
• Стоките да бъдат
съхранявани според техните
уникални особености.
• Знанията в тази област
позволяват вземане на
решения относно
съхранението на стоките и
съответствие със законовите
изисквания. Ако възникнат
проблеми, екологосъобразни
мерки да могат да бъдат
прилагани.
• Мениджърът на отдела да
може да организира
съхранението на продуктите
икономично и съобразно
екологичните принципи.
• Мениджърите на отдели да
могат да организират
работата с материалите
икономично и с малки
инвентарни разлики.
1.6. Комуникационни Молби на клиентите
• Да може да се прави
умения
Учтивост към
ежедневен анализ на
клиентите
молбите на клиентите.
Целева група
• Знания за основите на
Съвети за продуктите комуникацията, които да
12

Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

16 h

• Опит в и знания за
търговията с храни
• Знания за
особеностите на
природните храни.
Допълнителни знания
за различни категории
стоки.
• Търговският
мениджмънт е познат
в неговата
съвременна форма.
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

40 h

• Знания за основите
на комуникацията.
• Познания и опит в
работата с различни
целеви групи клиенти.

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции
Активно рекламиране
Обществени
тенденции
Предпочитано
социално поведение
Почтителен разговор
Културно развитие
Демографско
развитие

1.7. Компютри,
технологични
знания

Приложение на
компютри
Автоматизация
Софтуер - хардуер
Текстообработка
Е-таблици
Back-up приложения
Сканиране за вируси
Електронна поща
Интернет и Webстраници
База данни и файлове

1.8. Опазване на
околната среда

Екологосъобразно
пакетиране
Разделяне на
отпадъците
Рециклиране
Повторно използване
на опаковки, пригодни
за това
Пестене на енергия
Вегетариански храни
Строго вегетариански
храни
Нови храни
Макробиотични храни
Аюверда

1.9. Стандартизиране,
преработка,
опаковане и
транспортиране

Стандартизиране на
земеделски продукти
Преработка на
земеделски продукти

Описание /
Цел на обучението
могат да се прилагат в
ежедневните контакти с
клиенти, колеги, доставчици
и висшестоящи.
• Да може да се използват
различни видове обръщения
към клиентите: информация съвет – покупка.
• Комуникационните
компетенции са
предпоставка за работа в
екип, даване на консултации
и комуникации при
продажбите.
• Добро познаване работата
с компютър и използването
на общи софтуерни системи.
•
• Знания за начина на
работа, прилагането на
управленската система във
връзка с касата и пласмента,
използвана при касовия
апарат, склада и т.н.
• Умения за поддръжане и
помощ в управленската
система за пласмент.
• Умения за създаване и
поддържане на бази данни,
използвани за управление на
клиентите и на доставчиците
• Познания за разрешените
методи за преработка на
билогични суровини
• Познания за изискванията
относно етикетирането на
биологичните продукти
• Познания за принципните
аспекти на инспектирането и
сертифицирането на
преработените продукти
• Рисковете за вода, почва,
въздух и други природни
източници да могат да бъдат
изборявани и обяснявани.
• Знания и прилагане на
мерки за опазване на
източниците, пестене на
енергия и предотвратяване
на загубите.
• В този контекст, например,
системата за връщане на
опаковките с депозит да се
познава и използва.
• Ползите за околната среда
от връщането на ботилки да
са известни и да могат да
бъдат обяснявани.
• Знанията в тази област
позволяват и отговорно
ползване на природните
ресурси, и икономично
практическо използване.
• Преработвателните методи,
използвани за запазване на
биологичните храни съгласно
европейското

Продължителност

Квалификация на
преподавателя
Опит и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

40 h

• Способност за
обучение за
използването на
компютри на ниско
ниво
• Знания за системи
за управление в
областта на
пласмента
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

24 h

• Знания за
управлението на
природните
източниици от
икономическа гледна
точка и от гледна
точка на опазване на
околната среда
• Знания за
европейското
законодателство в
областта на опазване
на околната среда
Опит и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

40 h

Търговец /
Икономист / Технолог
храни
Опит като
13

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Опаковане на
земеделски продукти
Съхранение на
земеделски продукти
Транспортиране на
земеделски продукти

1.10. Наука за
храненето

14

законодателство, да бъдат
обяснявани.
• Екологосъобразната
преработка и принципът
”Zero Discharging” да бъдат
обяснявани.
• Материалите и методите за
пакетиране, за да се осигури
състава и хранителната
стойност на продуктите и
микробиалното качество, да
бъдат обяснявани, за да се
осигури запазването и
намаляване на хранителните
загуби по време на
опаковането и
транспортирането на
биологични храни.
Минерали
• Елементарните основи на
Фибри
храненето да могат да бъдат
Въглехидрати
описвани и използвани за
Хранителни добавки рекламиране на продуктите.
Кодове за хранителни • Известните болести,
добавки
свързани с храносмилането,
Киселинен баланс
да могат да бъдат описвани.
Ензими
Несъвместимите продукти да
Философия на
могат да бъдат разпознавани
храненето
и описвани като
Диета на Montignac
неподходящи.
Диета според
• Твърда позиция, че в
кръвната група
хранителен магазин диагнози
Храна, подходяща за и препоръки за здравето не
продължителна
могат да се дават.
консумация
Влияние на захарите
Напълняване
Диабет
Сърдечни болести
Чревни проблеми
Рак
Диета с малко калории
Диета без захар
Диета без сол
Диета без глутен
Диета на Moerman
Диета на Houtsmuller
Хранителни алергии
Хранителна
непоносимост

Продължителност

Квалификация на
преподавателя
предприемач
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

40 h

• Диплома, свързана с
науката за хранене
• Опит в и знания за
продажба на храни
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

1.11. Производство на Европейско
биологични
законодателство
храни
Национално
законодателство
Частни стандарти
Процедури за контрол
и сертифициране

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

• Знания за ограничения в
използването на хранителни
добавки и забрана за
изкуствено подсилване чрез
добавяне на витамини и
минерали (с изкл. на
бебешки храни) в процеса на
производство на биологични
храни
• Умения да се обяснява
приносът на позволените
добавени субстанции и
безопасността им за
здравето. Опасността за
здравето от забранени
добавки може да бъде
описвана.
• Добро познаване и на
нормативите на ЕС, и на
препоръките на частните
закони във връзка с
различните видове
преработки на стоките за
широко потребление, както и
на съответните обосновки.

32 h

Диплома за технолог
по храненето
Опит в и знания за:
• Методи на обучение
• Работа с различни
целеви групи
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6. Продукти – Пълен асортимент на магазин за биологични
храни (A06_002)
Модул II
No.
2.1.

Тема
Знания за
продуктите

2.1.1. Картофи,
зеленчуци и
плодове

Референции

16

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

Биологични продукти

Знанията и компетенциите в
сферата на продуктите се
отнасят до отделни групи
продукти, които се предлагат в
специализираните магазини за
биологични храни или в
биоасортимента на големите
супермаркети.

192 h

Зеленчуци
Кореноплодни
Картофови
Листни
Луковични
Тиквови
Ядливи гъби
Картофи
Плодове
Семкови плодове - ябълки,
круши
Дини, пъпеши
Грозде
Костилкови плодове – сливи,
праскови, череши, кайсии
Тропически плодове
Дребноплодни,
безкостилкови (ягода,
малина, боровинка)
Цитрусови плодове
Екзотични плодове
Маслина

1. Плодове и зеленчуци
• Отделните видове от групата
„плодове и зеленчуци”, както и
техните индивидуални
характеристики, да се познават.
• Производството,
транспортирането и
опаковането на продуктите от
тази група да могат да бъдат
описвани.
• Хранителните и екологични
ползи, както и кулинарната им
употреба, да могат да бъдат
описвани.
• Сезонната наличност да е
добре позната.
• Това знание позволява
професионално оформяне на
асортимента от стоки и тяхното
представяне.
• Стандартите за качество на ЕС
да могат да бъдат използвани в
съответствие с избора на стоки.

24 h

2. Хляб и хлебни изделия
• Различните видове хляб и
хлебни продукти, както и
суровините за тях, да се
познават; тяхното производство
да може да бъде описвано.
• Да могат да се описват
характерните черти при
биологичното производство на
хляб.
• Хранителните и екологични (за
колоната среда) ползи да могат
да бъдат обяснявани.

16 h

3. Сирене
• Основите на производство на
сирене да са познати и да могат
да бъдат описвани.
• Обичайните видове сирена със

24 h

2.1.2. Хляб и хлебни Производство на хляб
изделия
Използване на различни
типове брашно при
подходящо печене

2.1.3. Млечни
продукти

200 h

Производство на сирене
Видове сирена
Грижи и съхранение
Характеристики на биосиренето

Квалификация
на
преподавателя
Познания за
управлението на
групите
биологични
продукти,
основно в
магазин за
биологични
храни или в
магазини от
големи
хранителни
вериги
• Познания за
основите на
производството
и обработката
след събиране
на биологични
плодове и
зеленчуци
• Знания за
тяхната
хранителна
стойност
• Знания за
състава и
практиките
• Знания за
европейските
стандарти за
качество и
безопасност
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за хляб
и хлебни
изделия и
техните
хранителни
стойности
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
основите на
производството
на сирене и
хранителната

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението
съответните им уникални
характеристики да са познати.
• Биологичното сирене може да
бъде предлагано в
съответствие с уникалните му
характеристики.
• Разделянето на сирената
според закона да може да бъде
посочвано и описвано.
- тип мляко
- метод на пресичане (бактерия
на млечна ферментация или
сирище)
- степен на зрялост
- съдържание на мазнини
(съдържание на мазнини в сухо
вещество = мазнини в сухо
вещество)
- групи сирена (съдържание на
вода = суроватка)
• Специалитетите от сирене,
като козе и овче сирене,
сосовете от сирене или
сиренето, произведено от
сурово мляко, да се познават.
• В тази връзка, познатите теми
включват също алергия към
краве мляко и алтернативни
решения, които биха могли да
бъдат предложени – напр. овче,
козе, соево мляко или оризови
напитки.
• Разпоредбите за етикиране,
произтичащи от нормативната
уредба за сирената и свързана с
познатите двата вида
(опаковани и неопаковани)
сирена да се познават. Това
също включва например: "найдобър до", списък на
съставките, цена и вид на
млякото.Това знание да може
да бъде използвано при
крайната инспекция на пресни
стоки и при етикирането в
магазина.
• Основите на грижите и
съхранение на сиренето да са
познати и да могат да бъдат
описвани и прилагани. Те
включват например: третиране
за плесени; подходящи техники
за рязане; грижи за
оборудването и инструментите,
както и поддържане на списък
за загубите.
• Знанието в тази област
позволява приемане на
решения, свързани със
здравето, околната среда и
икономичността, по отношение
на грижите за сиренето и
неговото съхранение.
• Хигиенните изисквания при
работата със сирене да са
познати и да се спазват в
ежедневната практика. Това

Продължителност

Квалификация
на
преподавателя
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
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No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

създава добро цялостно
впечатление за магазина и
изгражда доверие в клиентите.
• Основните принципи на
атрактивно представяне да са
познати и да се използват
ефективно. Това включва
например; местата на поставяне
на етикети, декоративно и
цветно подреждане на стоки,
чистота, асортимент от стоки
(основен диапазон, извънредна
или допълнителна гама,
създаване на щанд за сирене
[графично представяне на
отделните видове сирене в
щанда]).
• Атрактивното представяне на
щанда за сирене води до
положителен търговски опит за
клиентите.
• Основите на комуникацията за
консултации да са известни и да
се използват ефективно. Това
включва например (наред с
другото) сетивното познание,
така че асистент-продавачът да
е в състояние да опише вкуса на
сиренето.
2.1.4. Мляко, млечни Производство на мляко
4. Мляко, млечни продукти и
продукти, яйца Производство на масло и
яйца
класификация
• Отделните видове мляко и
Млечни продукти
млечни продукти да могат да
бъдат класифицирани.
• Тяхното производство,
транспорт, преработка,
опаковане и срок на годност да
могат да бъдат описани.
• Вкусът, производството и
употребата им в биологични
млечни продукти да може да се
обяснява като допълнителна
употреба.
• Изискванията за млякото и
насоките на ЕС и фермерските
организации, свързани с
производството и преработка на
мляко да могат да бъдат
описвани.
Яйца
• Въздействието върху здравето
Законова рамка за
и екологичното им значение да
производството на
могат да бъдат описвани.
биологични яйца
• Яйцата да могат да бъдат
класифицирани и обозначавани
взависимост от техния срок на
годност и специални санитарни
изисквания.
• Хранителните и екологичните
ползи на тази група да могат да
бъдат обяснявани.
2.1.5. Соеви
Производство на соеви зърна 5. Соеви продукти
продукти
ГМО
• Индивидуалните соеви
Световна търговия със соеви продукти да могат да бъдат
зърна
разграничавани, тяхната
Асортименти със заразени
преработка, производство и
продукти с ГМО - соеви зърна пакетиране да могат да бъдат
18

Продължителност

16 h

Квалификация
на
преподавателя

• Знания за
преработката на
масло и млечни
продукти и
тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

8h

• Знания за
преработката на
соеви продукти и
тяхната
хранителна
стойност

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Описание на асортиментите
в биологичното качество

2.1.6. Зърнени
продукти

2.1.7. Сухи плодове

2.1.8. Семена за
покълнване и
кълнове

описвани.
• Специалните изисквания за
суровините да могат да бъдат
обяснявани.
• Хранителните и екологичните
ползи на тази група продукти да
могат да бъдат обяснявани.
• Възможностите за
кулинарното им използване и
употребата например на соево
брашно или готово за
консумация тофу да могат да
бъдат описвани.
Описание на всички зърнени 6. Зърнени храни и зърнени
продукти
Производство на зърнени
продукти
• Отделните видове зърнени
Юфка
храни да могат да бъдат
Брашно
разграничавани и тяхната
Грис
преработка, производство и
Флейкс
пакетиране да могат да бъдат
описвани.
• Отделните зърнени продукти,
като например брашна, грис,
зърнени люспи и трици да се
познават и тяхното
производство и възможности за
използването им да могат да
бъдат описвани.
• Хранителните и екологичните
ползи на тези продукти могат да
бъдат обяснявани.
• Съставките в мюсли и гранола
продуктите да могат да бъдат
разграничавани и да бъдат
посочвани изискванията за
суровините.
• Преработката на суровини и
предоставяне на гаранция за
смесени и пакетирани стоки в
магазина да може да бъде
обяснявано.
7. Сухи плодове
Сухи плодове
Видове
• Отделните видове сухи
Производтсво и обработка
плодове и техните естествени
Съхранение
видове да могат да бъдат
Употреба
именувани, а методите на
обработка и производство да
бъдат описвани.
• Информацията по отношение
на срока на годност, заразяване
с вредители и контрол на
заразяването да се познава и да
може да бъде обяснявана.
• Кулинарната употреба да
може да бъде описвана.
8. Семена за покълване и
Характеристики
кълнове
Употреба
• Отделните видове и
уникалните характеристики на
тази група продукти да се
познават и тяхното
производство и пакетиране да
могат да бъдат описвани.
Хранителните и ползите за
околната среда, както и тяхната
кулинарна употреба, да могат

Продължителност

Квалификация
на
преподавателя
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

16 h

• Знания за
преработката на
зърнени
продукти и
тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

4h

4h

• Знания за
преработката на
сухи плодове и
тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
преработката на
семена и
кълнове и
тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
19
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No.

Тема

Референции

2.1.9. Масло (олио), Зехтин
мазнини, ядки Олио от семена
Маргарини

2.1.10. Мед

2.1.11. Подправки

2.1.12. Напитки

20

Описание /
Цел на обучението
да бъдат описвани.
• Да могат да бъдат давани
съвети за покълване и
съответно оборудване.
9. Масло (олио), мазнини и
ядки
• Отделните видове и
уникалните характеристики на
тази група продукти да се
познават и тяхното
производство, транспортиране и
опаковане да могат да бъдат
описвани.
• Хранителните и екологични
ползи, както и кулинарната им
употреба, да могат да бъдат
описвани.

Разлика между биологично и 10. Мед
конвенционално
• Разнообразието от мед,
производство на мед
предлагано в специализираните
магазини за биологични
продукти да може да бъде
класифицирано, както и да
бъдат изброявани качествени
критерии за този продукт.
• Техническите и законови
изисквания за екологично
пчеларство, добивите на мед и
неговата обработка да могат да
бъдат обяснявани.
• Хранителните и екологични
ползи да могат да бъдат
описвани.
• ГМО и производството на мед.
11. Подправки
Подправки
Видове
• Индивидуалните подправки да
Производство
могат да бъдат разграничавани.
Преработка
• Съставките им да се познават.
Пакетиране
• Тази група продукти да могат
Съхранение
да бъдат описвани от гледна
точка на тяхното производство и
пакетиране.
• Техните хранителни и
екологични ползи, както и
значението им като
алтернативно решение на
пушени месни продукти, да
могат да бъдат обяснявани .
• Производството на продукти
за подправки, въпросите,
свързани с тяхната преработка
и съхранение, да могат да
бъдат описвани.
12. Напитки
Харакетристики
Произход
• Отделните видове напитки да
Качество
се познават и техните
Съхранение
индивидуални характеристики
Употреба
да могат да бъдат описвани.
• Вода, сокове и нектари, както и
вино и бира, да могат да бъдат
класифицирани.
• Техният произход /
производство, качество на
суровините, списък с добавки,
съхраняване и опаковане да

Продължителност

16 h

8h

Квалификация
на
преподавателя
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
преработката на
олио, мазнини и
ядки и тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
основите на
преработката на
мед и неговата
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

8h

• Знания за
производството
на подправки
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

8h

• Знания за
производството
на напитки
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

2.1.13. Стимуланти
(сладкиши,
кафе,чай и
какао)

Референции

Видове
Характеристики
Производство
Употреба

2.1.14. Бебешки храни Видове
Изисквания за производство
и преработка
Съхранение
Употреба

2.1.15 ГМО продукти Соев лецитин
Соево масло
Царевично олио
Глюкозен сироп

2.1.16 Допълнителна Биологично земеделие
квалификация Страни-производителки
Агроекологични зони
Влияние върху здравето

Описание /
Цел на обучението
могат да бъдат описвани.
• Да могат да се обясняват
хранителните и екологични
ползи, същото важи и за ролята
на консумацията на алкохол и
последствията от
злоупотребата с него.
13. Стимуланти (сладкиши,
кафе,чай и какао)
• Индивидуалните стимуланти
да могат да бъдат
класифицирани.
• Да могат да бъдат изброявани
най-важните страни и райони в
производството на кафе, чай и
какао.
• Производството да може да
бъде описвано.
• Отделните видове чай и
техните разновидности да могат
да бъдат класифицирани.

Продължителност

16 h

14. Бебешки храни
• Разновидностите на бебешки и
детски храни в
специализираните магазини за
биологични храни да могат да
бъдат класифицирани.
• Изискванията за суровини,
преработка и съставки да се
познават.
• Да може да се отговоря на
въпроси, свързани с тяхната
обработка и използване, както и
да могат да се дават някои
практически съвети.
• Описание на всички продукти,
получени в резултат на
преработката на генетично
модифицирани организми и
съдържащи чужда ДНК и
протеини
• Законодателство на ЕС за
оценка на риска от ГМО

8h

• Могат да бъдат изброени найважните страни производителки
и засети площи.
• Знания за местните
агроекологични зони,
биологичните продукти в тези
зони, въпросите, свързани с
производството и преработката,
влиянието върху човешкото
здраве и т.н.
• Производството може да бъде
описано.
• Въпросите, свързани с тези
продукти на световния пазар, да
могат да бъдат обяснявани.
• Съдържанието на техните
съставки, хранителните
характеристики, както и

6h

2h

Квалификация
на
преподавателя

• Знания за
основите на
преработката на
стимуланти и
тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
преработката на
бебешки храни и
тяхната
хранителна
стойност
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за ГМО,
продукти от ГМО
и
законодателство
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
производство на
биологични
продукти в
световен мащаб,
агроекологични
зони
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
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No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението
кулинарната им обработка и
въздействието върху човешкия
организъм, да могат да бъдат
описвани.

22

Продължителност

Квалификация
на
преподавателя

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
Module МA 140 h
No.
2.2.

Тема

Референции

Допълнителна Продукти
квалификация Продуктови групи
Специализирани магазини

2.2.1. Месни
продукти

2.2.2. Козметични
продукти

2.2.3. Замразени
продукти

Месо и месни продукти
Законодателство
Стандарти

Козметични продукти –
природни и биологични
Характеристики

Видове
Производство, пакетиране,
съхранение
Употреба

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

Допълнителната квалификация
по отношение на конкретни
продукти в следните продуктови
групи може да бъде полезна и
дори необходима, с оглед
обхвата на продуктите,
предлагани в специализираните
мгазини за биологични храни.

140 h

Квалификация
на
преподавателя
• Знания за
управлението на
групите
биологични
продукти, главно
в магазин за
биологични
храни или в
голяма верига
магазини за
търговия на
дребно

1. Месо и продукти от пушено
месо
• Този квалификационен
стандарт се постига чрез
специално образование,
признавано от държавата
(месар или асистент в магазин
за месни продукти).
• Специализираните магазини за
биологични храни, които
продавават опаковано или
замразено месо, трябва да
спазват регламентите за
продажбата на месо.

16 h

Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
основните месни
продукти и
продукти от
пушено месо и
тяхната
хранителна
стойност

2. Естествени продукти и
природни козметични
продукти
• Познания за стандартите за
биологични козметични продукти
и разликата между естествена
(природна) и биологична
козметика
• Естествените продукти и
природните козметични
продукти се нареждат сред
комплексните групи със
специална гама продукти.
• Тяхното производство, състав и
уникални характеристики,
свързани с използването им, да
се познават и да могат да бъдат
обяснявани.
• Квалификационният стандарт
се постига с помощта на
специализирано образование.
3. Замразени продукти
• Различните видове замразени
продукти да се познават и
тяхното производство,
пакетиране и съхранение да
могат да бъдат описвани.

32 h

Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
основните
природни
козметични
продукти и
техните
уникални
характеристики
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

4h

• Знания за
производството
на замразени
продукти
Опит в и знания
23
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No.

Тема

2.2.4. Полуготови
продукти

2.2.5. Деликатеси

2.2.6. Билки и
лекарства

24

Референции

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

Описание /
Цел на обучението
• Техническата обработка при
тяхното приготовление да е
познато и използвано.
• Уникалните характеристики и
потенциалната значимост на
тези групи продукти да се
познават и да могат да бъдат
описвани.
4. Полуготови продукти
• Различните видове полуготови
продукти да се познават и
тяхното производство,
пакетиране, съхранение и срок
на годност да могат да бъдат
описвани.
• Техническата обработка и
приготовлението на полуготови
продукти да се познават и
използват.
• Уникалните характеристики и
потенцална значимост на тази
група продукти за
специализираните магазини за
биологични храни да се
познават и да могат да бъдат
обяснявани.
5. Деликатеси
• Най-важните деликатесни
продукти и добавките към тях да
се познават. Тяхното
производство и срок на годност
да могат да бъдат описвани.
• Техническата обработка на
тези продукти да се познава и
използва.
• Уникалните характеристики и
потенциална значимост на тази
група продукти за
специализираните магазини за
биологични храни да може да
бъде бъде обяснявано.
6. Билки и лекарства
• Гамата и типа на свободно
продавани природни
медикаменти, както и
свързаните с тях правни
разпоредби, да се познават и да
могат да бъдат обяснявани.
• Билките и медикаментите да
могат да бъдат описвани според
условията на тяхното
отглеждане, прибиране и
обработка.
• Използването и свойствата на
тези продукти да могат да бъдат
обяснявани.
• Квалификационният стандарт
се постига с помощта на
специален лиценз за свободно
продавани лекарствени
продукти, който трябва да бъде
придобит от компетентен орган.

Продължителност

4h

Квалификация
на
преподавателя
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
производството
и преработката
на полуготови
продукти
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

4h

• Знания за
производството
на деликатеси
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

32 h

• Знания за
производството
и преработката
на билки и
лекарства
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
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No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

2.2.7. Риба

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

7. Риба
• Рибите формират една сложна
област на специална гама
продукти. Ако един магазин
предлага биологична риба,
трябва да се знаят
съществуващите директиви
относно биологичното
производство на риба.
• В допълнение, отделните
видове риби да могат да бъдат
класифицирани и тяхната
преработка и кулинарната им
употреба да бъдат описвани.

8h

2.2.8. Етерични
масла

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

8. Етерични масла
• Производството и произходът
на етеричните масла да се
познават и да могат да бъдат
описвани.
• Немедицинските области на
употреба и рисковете, които
крият, да могат да бъдат
описвани.

8h

9. Хранителни добавки
• Особеностите на производство,
преработка и употреба да се
познават и да могат да бъдат
описвани.

4h

2.2.9. Хранителни
добавки

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

2.2.10. Детергенти и
измиващи
препарати

2.2.11. Закуски

Характеристики
Производство
Пакетиране
Съхранение
Употреба

10. Детергенти и измиващи
препарати
• Селекциите от екологични
миещи и перилни препарати /
продукти да могат да бъдат
изброявани.
• Съставът и действието на
всеки продукт да се познават и
да могат да бъдат описвани.
• Екологичните ползи от тези
продукти за околнато среда да
могат да бъдат обяснявани.

16 h

11. Закуски
• Наличието на закуски в
биологичните хранителни
магазини да може да бъде
обяснявано.
• Изискванията за суровините,
тяхната преработка и подготовка
да могат да бъдат описвани.

8h

Квалификация
на
преподавателя
• Знания за
принципите на
преработката на
рибните
продукти и
тяхната
хранителна
стойност
Опит и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
производството
и преработката
на етерични
масла
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
производството
на хранителни
добавки
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
приниципите на
производство на
детергенти и
измиващи
препарати и
влиянието им
върху околната
среда
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи
• Знания за
принципите на
производство
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
25
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No.

Тема

2.2.12. Домакински
прибори и
мелници

26

Референции

Видове
Характеристики
Конструкция
Употреба

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

12. Домакински прибори и
мелници
• Конструкцията, манипулацията
и употребата на зърнените
мелници да могат да бъдат
описвани.
• Широко разпространените
домакински прибори, продаващи
се в специализираните магазини
за биологични храни, да могат
да бъдат описвани.

4h

Квалификация
на
преподавателя
различни целеви
групи
• Знания за
конструкцията и
употребата на
домакински
прибори и
мелници
Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify

7. Бизнес компетенции (A06_003)
Модул III

90 h

ПродълКвалификация на
жителнос
преподавателя
т
3.1. Организация Мениджмънт
Бизнес организацията може
90 h
• Знания за
да бъде дефинирана по
бизнесадминистрацията,
следния начин: "Всичко, което
организационното
заема място в един бизнес,
поведение и
следва определен ред или
стратегическото
правила. На първо място в
управление
този ред е планирането, след
това е осъществяването с
Опит в и знания за:
помощта на организационни
• Образователни методи
мерки.” Основните познания в
• Работа с различни
областта на бизнес
целеви групи
организацията водят до
ситуация, в която
установените правила
ръководят бизнес процесите.
3.1.1. Етикетиране и Код за качество
1. Етикетиране и
9h
• Познания в областта на
деклариране Управление на покупките деклариране
търговското и
Документи за доставка
• Знания и способност за
авторското право
Стандарти за качество
изпълнение на международни
Характеристики на
и национални законови
Опит в и знания за:
продукта
разпоредби относно
• Образователни методи
Контрол на продукта
етикиране и деклариране.
• Работа с различни
Производствен метод
целеви групи
3.1.2. Управление на Вътрешно съхранение
2. Управление на стоките
27 h
• Знания за логистиката,
Условия при
стоките
• Стоките и данните за тях да
воденето на склад,
транспортиране
могат да бъдат описвани.
изпълнение на
Транспортни документи
Умения да се обясняват
процедурите за
Контрол за достъп
целите и задачите на
осигуряване на качество
Процеси и процедури
управлението на стоките.
(ISO, HACCP)
Производствен процес
• Организацията на
Административна
закупуването на стоки заедно
Опит в и знания за:
обработка
с планирането на покупката и
• Образователни методи
Логистичен процес
нейната организация да се
• Работа с различни
HACCP Директиви
разбира и да може да бъде
целеви групи
Изложение на продуктите обяснявано.
Информиране на
• Особеностите при
потребителите
закупуването на стоки да се
Представяне на продукта познават и да могат да бъдат
Опаковъчен материал
вземани предвид в
Оборудване за претегляне ежедневните бизнес
Възстановяване на такса дейности.
Регистър за управление
• Знания и умения да се
Цена и кодиране на цената извършва получаване на
Удобство на клиента
стоки.
Работа, ориентирана към • Стоките да могат да бъдат
клиентите
приемани, проверявани и
Реклама за активни
описвани. Работата с
продажби
документи за доставка да се
Информация за продукта познава и да се използва.
Методи за подготовка
• Умения да се описва
Регистриране и система на организацията в склада, както
плащане
и всички законови разпоредби
Методи за пакетиране
за съхранение.
• Тези знания да могат да
бъдат интегрирани в
ежедневните работни
процедури.
• Системата за контрол на
нивото на складовите
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението
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No.

Тема

3.1.3. Работни
процедури

3.1.4. Хигиена и
безопасност
на работното
място

3.1.5. Отчетност

28

Референции

Описание /
Цел на обучението

наличности да е добре
позната и да може да бъде
прилагана.
• Нивата на запасите да могат
да бъдат контролирани по
отношение на количеството
и / или качеството.
• Уменияда се документира
контрола върху нивото на
запасите.
3. Работни процедури в
Описание
бизнеса
Документиране
Приложение
• Работните процедури в
бизнеса да се познават и да
могат да бъдат описвани,
документирани и прилагани
във всеки един отдел и всяка
една зона.
• Да може да бъде извършван
клиринг на продажбите.
• Паричната система да се
познава и да се използва
ежедневно.
• Процедурите на регистрация
и плащане да се разбират и
да могат да бъдат обяснявани
в дискусия с клиентите.
• Парични ваучери и разписки
да могат да бъдат издавани.
• Паричният баланс на
касовия апарат да може да
бъде изчисляван.
• Стоките да могат да бъдат
опаковани подходящо в
съответствие с техните
характерни особености.
• Ежедневното почистване да
може да бъде извършвано.
• Работните инструменти да
могат да бъдат
експлоатирани.
• Това включва експлоатация
на везни, мелници за зърна,
режещи инструменти и
рендета.
4. Хигиена и безопасност на
Законова рамка
Европейски стандарти за работното място
лични предпазни мерки на • Законодателството относно
разботното място
хигиената, защитата и
Лична хигиена
безопасността да се познава и
Лична защита
да се прилага.
Работно облекло
• Европейските стандарти да
Мерки за превенция и
се познават и прилагат.
безопасност
• Хигиенните мерки да се
Първа помощ
познават и да се прилагта от
всеки един поотделно.
• Личните предпазни мерки да
се познават и да се прилагат
от всеки един поотделно.
• Мерките за предотвратяване
на инциденти на работното
място да могат да се прилагат
от всеки един служител.
• Оказване на първа помощ.
5. Отчетност
Счетоводство в
земеделския сектор
• Придобиване на основни

Продължителнос
т

18 h

Квалификация на
преподавателя

• Знания за финансовосчетоводната отчетност
и банкирането
Опит в и знания за:
• Образователни методи
• Работа с различни
целеви групи

9h

• Знания за трудовото
законодателство,
прилагането на
процедурите за
осигуряване на
безопасност (ISO,
HACCP)
Опит в и знания за:
• Образователни методи
• Работа с различни
целеви групи

18 h

• Знания за финансовосчетоводната отчетност

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции
Пари, банки, кредит
Основи на логистиката
Проверка на инвентар/
стока/ доставка
Статистика
Изчисления и
коефициенти

Описание /
Цел на обучението
счетоводни познания. Тези
знания позволяват
извършването на
подготвителни дейности като
проверка на стоките и
статистика.
• Използването на
коефициент за изчисляване,
специфичен за отделните
групи стоки да се познава и да
се използва.

Продължителнос
т

Квалификация на
преподавателя
и банкирането
Опит в и знания за:
• Образователни методи
• Работа с различни
целеви групи
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8. Пазар (A06_004)
Модул IV
No.
4.1.

Тема
Знания за
продуктите

4.1.1. Правилно
излагане на
биологични
продукти

4.1.2. Комуникация
при
консултиране

4.1.3. Комуникация
при продажби

30

Референции
Биологични продукти

142 h
Описание /
Цел на обучението

Основните познания в тази
област се отнасят до мерките за
оптимизиране и подпомагане в
уменията за продажби. Тези
мерки са главно ориентирани
към клиентите с цел да ги
убедим в доброто представяне
на компанията.
1. Правилно излагане на
Привликателно излагане на
биологични продукти
стоки
Изглед на пространството за • Принципите за привлекателно
продажби
излагане на стоките и
Витрини
оформлението на продажното
Позитивна атмосфера за
пространство и витрина да се
пазаруване
познават и да могат да бъдат
прилагани.
• Познанията в тази област
дават възможност за оптимално
използване на продажното
пространство и рафтове за
стоки.
Това поддържа вида и създава
положителна атмосфера за
пазаруване.
2. Комуникация при
Комуникация при
консултиране
консултиране
• Техниките за консултантивна
комуникация да се познават и да
могат да бъдат използвани.
• Консултативната комуникация
да може да се прилага в
ежедневната работа.
3. Комуникация при продажби
Подготовка
Контакт
• Техниките на комуникацията
Комуникация
при продажбите да се познават и
Дискусия
да могат да бъдат използвани в
Заключителна фаза
ежедневната работа.
Покупка
• Вещината в тази област
насърчава доверието на
Информиране на
клиентите, влияе положително
потребителите
върху цялостното впечатление
Представяне на продукта
от магазина и би довело до
Опаковъчен материал
увеличаване на оборота.
Оборудване за претегляне
• Следващите шест фази от
Възстановяване на такса
цялостния процес на продажба
Управление на
да могат да се посочват:
регистрирането
- Подготовка
Цена и кодиране на цената
- Контакт
Удобство на клиента
- Комуникация
Работа, ориентирана към
- Аргументация
клиентите
- Приключване
Реклама за активни продажби - Последващо закупуване
Информация за продуктите
• Процесите на комуникация в
Методи за подготовка
продажбите, отнасящи се до три
Регистриране и система на
от тези фази, да могат да бъдат
плащане
описвани.
Методи за пакетиране
Комуникация
• Разговорът за продажба трябва
да започне веднага след

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

142 h

• Знания за
маркетинга и
маркетинговите
инструменти, като
SWOT анализ,
модел на
конкурентността –
петте сили,
мениджмънта на
риска,
маркетинговия
микс

8h

Опит в и знания
за:
• Образователни
методи
• Работа с
различни целеви
групи

8h

54 h

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

установяване на контакта.
• Значението на тази фаза да се
знае и да може да бъде
описвано.
• Това включва осъзнаването, че
в първите 2 до 6 минути като
цяло е решено дали клиентът
вярва на продавача или не.
• По време на комуникация,
клиентите да са преценявани
според съществуващата
психологическа система на опит
и оценка.
• Заедно с другото се оценява и:
облекло, жестове, лицев и
словесен израз на човека
отсреща.
• Изискването, наложено на
служителя е, че той / тя трябва
да направи добро общо лично
впечатление.
Аргументация
• Техники за добра
аргументация да могат да бъдат
използвани.
• Аргументите да може да се
представят на фактическо ниво,
на ниво отношения и на ниво
продажби.
• На фактическо ниво - да може
да бъде представяно
съдържание, подходящо за
вземане на решения
(фактически аргументи).
• На ниво взаимоотношения формирането на положителна
връзка, да може да подкрепи
фактическите аргументи.
• На ниво продажби - да могат
да се използват стратегии,
тактики и методи на
комуникация, ориентирани към
целта.

4.1.4. Преговори

Водене на преговори
Задоволяване на клиента
Основни приниципи на
управлението и решаването
на проблеми

Приключване
• Техники на заключителната
фаза да се познават и да се
използват.
• Решението за покупка на
потребителя трябва да бъде
повлияно положително от
аргументите, които вдъхват
доверие и са от значение за
решението.
• Ходът на комуникация е на
оптимално ниво и води до
успешно приключване.
4. Преговори
• Системата за водене на
преговори да се познава и да
може да бъде прилагана в
ежедневната работа.
• Прозрачността при
управлението на твърденията
води до удовлетвореност на
клиента, дори в проблемни

9h
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No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

ситуации.
4.1.5. Наука за
храненето

Приципи на науката за
хранене
Комуникации и консултиране

4.1.6. Заболявания,
свързани с
храненето

Хранителни заболявания
Връзка между болест и
хранене
Подходящи биологични
продукти
Влияния на продуктите

4.1.7. Маркетингови
инструменти

Основни приниципи на
маркетинга
Структура на търговията на
дребно
Ценова политика
Асортимент
Тенденции за развитие на
пазара
Маркетингова информация
Връзка цена – изпълнение

Механизми на ценовата
политика и тяхното
адаптиране съобразно
националните условия за
биологично земеделие, вкл.
обеми, серифицирани
оператори, конкуренция от
биологичния пазар в ЕС и т.н.

5. Наука за храненето
• Основните принципи като цяло
в науката за хранене да се
познават и да могат да бъдат
използвани по време на
комуникацията при
консултиране.
5. Заболявания, свързани с
храненето
• Заболяванията, свързани с
храненето, да се познават и да
могат да бъдат описвани
техните основни характеристики.
• Връзката между заболяване и
хранене да може да бъде
описвана.
• Да могат да бъдат избирани
подходящи продукти от
предлагания асортимент
биологични храни.
• Да може да бъде описван
положителният ефект на тези
продукти върху болно тяло.
• Клиенти със заболявания,
свързани с храненето, са
загрижени за тяхното
заболяване и съответната
храна.
• Компетентните и
специализирани съвети в това
отношение могат да засилят
доверието на клиента в
магазина.
7. Маркетингови инструменти
Структура в търговията на
дребно
• Тази структура да може да
бъде демонстрирана и описвана.
Позицията на магазина да може
да бъде описвана и
анализирана.
• Важни зависимости да могат
да бъдат обяснявани.
• Да могат да се наблюдават
тенденциите в развитието на
пазара.
• Информацията, нужна за
използването на маркетинговите
инструменти, да може да бъде
придобивана и оценявана
самостоятелно.
Ценова политика
• Механизмите на ценова
политика да се познават.
• Тези знания позволяват
убедителна аргументация за
цената (обяснение на връзката
между цена и резултат) по време
на комуникацията с клиента.
Гама на стоките
• Цялата гама от стоки в един

32

18 h

18 h

27 h

Квалификация на
преподавателя

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify
No.

Тема

Референции

Описание /
Цел на обучението

Продължителност

Квалификация на
преподавателя

магазин да се познва.
• Структурата на продуктовата
гама (основен диапазон,
добавен диапазон или
допълнителен диапазон) да
могат да бъдат планирани и
разбирани.
• Познанието в тази област дава
възможност за оптимално
използване на продажбената
площ и рафтовете за стоки. Това
допринася за цялостния външен
вид и създаване на положителна
атмосфера за пазаруване.
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9. Стандарти за квалификация на управленско ниво (A06_005)
Модул V
No.
5.1.

Тема
Основни
знания

Референции
Модул V

456 часа
Описание /
Цел на обучението
Включва стандартите за квалификация,
които представят базовите
предпоставки за бизнес мениджмънт.

Продължителност

104 h

5.1.1.

Философия
на бизнеса и
бизнес
понятията

Мениджмънт
Комуникация

Познания за
електронните
медии

Компетенции
за
комуникация

Управление
на времето

5.2.

34

Бизнес

Управление на
предприятието

1. Философия на бизнеса и бизнес
понятията
• Философията на бизнеса даможе да
бъде подготвяна и формулирана.
• Мисията, ползите, начините на
изпълнение и работата да могат да
бъдат определяни.
• Публичното представяне да може да
се оптимизира и за работещите да
може да се създава и поддържа чувство
за принадлежност.
2. Познания за електронните медии
• Използване на компютри, Интернет и
познаване на основните потребителски
системи.
• Специфични бизнес системи за
водене отчетност на стоките,
счетоводство и управление на
персонала да могат да се използват.
3. Комуникативни компетенции
• Да се познават основите на
комуникацията.
• Комуникативните компетенции са
предпоставка за управление на
персонала и на сделките с партньори,
доставици и производители.
4. Управление на използването на
времето
• Наличните работни часове да могат да
бъдат ефективно използвани.
1. Управление на стоките и отчетност
2. Закупуване на стоки
3. Организация на работата
4. Управление на качеството
5. Управление на човешките ресурси
6. Управление за разрешаване на
проблемите
7. Контрол I
8. Трудово право
9. Защита и фирмена сигурност
10. Законови основи на търговията
11. Екологично управление
12. Управление на проекти
13. Организиране на бизнес обучения
14. Счетоводство
15. Инвестиции и финансиране

8h

Квалификация на
преподавателя
• Знания за
управлението на
двете нива –
теоретично и
практическо
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
управлението на
човешките ресурси
и медийния
мениджмънт
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

40 h

40 h

16 h

352 h

• Знания за
логистиката,
цялостното
управление на
качеството,
процедурите за
осигуряване на
качеството,
управлението на
човешките ресурси,
трудовото право,
обучението
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
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No.

5.2.1.

Тема

Организация
Управление
на стоките и
отчетност

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Референции

Система за
управление на
стоките
Система за
отчетност

Закупуване на
стоки

Организация
на работата

Управление
на качеството

Управление
на човешките
ресурси

Управление за
разрешаване
на
проблемите

Организация
Контрол

Системи за
осигуряване и
поддържане на
качеството

Мотивиране и
стимилиране на
персонала в
зависимост от
знанията и
уменията за
продажба на
биологични
продукти
Регулярни
обучения или
работни срещи с
персонала,
осъществяващ
продажбите на
биологични
продукти
Управление на
конфликти

Описание /
Цел на обучението
16. Контрол II
17. Управление на ресурсите
1. Управление на стоките и отчетност
• Затворена система за управление на
стоките да може да бъде въвеждана.
Въвеждането на съответстваща
измервателна система да може да бъде
изпълнявано.
• Системата за отчетност на стоките
служи за записване, съхраняване и
оценка на потока от стоки в магазина.
2. Закупуване на стоки
• Закупуването и поръчките да могат да
се организират и контролират.
• Тези стъпки включват изпълнението на
следните задачи: идентификация на
потребностите, намиране на
доставчици, сключване на договори и
контрол на доставките.
3. Организация на работата
• Процедурите и структурите на бизнеса
да могат да бъдат организирани,
оптимизирани и контролирани.
• Изпълнението (ефективността) на
магазина и качеството на работните дни
за наетите да може да се
усъвършенства.
4. Управление на качеството
• Да се познават различни видове
системи за осигуряване на качеството и
да се внедряват за нуждите на бизнеса.
• Това включва стандарти на качеството
(качество на продуктите, качество на
контактите, качество на вътрешните
процеси), към които клиенти, служители,
доставчици и производители да могат
да се насочват.
5. Управление на човешките ресурси
• Персоналът да може да бъде
планиран, управляван и контролиран.
• Това включва също някои цели, като
например администриране на
персонала, права, развитие,
управление, възнаграждения и
наблюдение.

Продължителност

32 h

• Знания за
логистиката
Опит и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

32 h

• Знания за
управлението на
човешките ресурси
16 h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
цялостното
управление на
качеството

8h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
управлението на
човешките ресурси
и трудовото
законодателство

40 h

6. Управление за разрешаване на
проблемите
• Да се познават и да се използват
техники за разрешаване на проблемите
и вземане на решения.
• Това включва също някои специфични
цели, като техники за полагане на цели,
идеи, приоритети, оценка и приемане на

Квалификация на
преподавателя
целеви групи

40 h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

• Знания за
цялостното
управление на
качеството,
управлението на
човешките ресурси,
маркетинга
Опит в и знания за:
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No.

Тема

Описание /
Цел на обучението

Референции

Продължителност

Квалификация на
преподавателя
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
цялостното
управление на
качеството

24 h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
трудовото
законодателство

решения.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.
36

Контрол I

Трудово
право

Защита и
фирмена
сигурност

Законови
основи на
търговията на
дребно

Екологично
управление

Управление

Системи за
контрол

Трудово право

Защита и
корпоративна
сигурност

Законодателство
Данъчно право
Търговско право
Гражданско
право
Гаранции
Търговски
принципи
Екология и
мениджмънт
Опазване на
околната среда
Управление на
отпадъците
Законодателство

Подготовка и

7. Контрол I
• Да се познават се различни видове
системи за контрол и да могат да се
прилагат по подходящи начини в
конкретния бизнес.
• Това включва общия корпоративен
контрол, личния контрол, контрол на
асортимента стоки, общ контрол и
контрол на отчетността на стоките.
8. Трудово право
• Да се познават и да се използват в
практиката основите на трудовото
право.
• Терминът „трудови права” обхваща
различни раздели от правото. Това
включва например корпоративното
право, всички закони, касаещи защитата
на труда, познанията, свързани със
законите и тарифите (ако съществуват
такива договори), изготвяне на договори
за наемане и права и задължения в
индустриалните отношения.
9. Защита и фирмена сигурност
• Да се познават и да се прилагат
законовите основи за защита и
индустриална сигурност (опазване на
здравето и предотвратяване на
злополуки).
• Да се вземат всички необходими
организационни и конструктивни мерки
за предотвратяване на нещастни
случаи или други увреждания на
здравето.

10. Законови основи на търговията
• Да се познават законовите основи на
търговията.
• Те включват: данъчно право, търговско
право, гражданско право, право,
свързано със задълженост, гаранция и
общи търговски условия.
11. Екологично управление
• Да може да се формулира и използва
в практиката комплексно екологично
управление в магазина.
• Да се прилага в практиката отговорно
третиране на околната среда.
• Да се познава и да се прилага
екологична законова уредба в
съответствие със специализираната
търговия с биологични храни.
• Това между другото включва също
законови мерки за минимизиране на
отпадъците от опаковките и за
отпадъците по принцип.
12. Управление на проекти

16 h

8h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

• Знания за
нормативната
уредба,
организационни и
конструктивни мерки
за защита и
корпоративна
сигурност
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за бизнес
правото

8h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
екологичното
управление и
законодателството
за управление на
отпадъците

16 h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

8h

• Знания за
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No.

Тема
на проекти

5.2.13.

5.2.14.

Организиране
на бизнес
обучения

Счетоводство
(насочено към
мениджмънта)

Референции
управление на
проекти
Източници на
финансиране

Бизнес обучения

Финанси
Счетоводство
Мениджмънт

Описание /
Цел на обучението
• Управлението на проекти да може да
бъде използвано за решаване на
проблеми, появяващи се по време на
усилията да се достигнат корпоративни
цели.
• Подходящи проекти да могат да бъдат
планирани, стартирани и управлявани.
• Управлението на проекти е установен
баланс между време, цена и качествени
цели с наличните ресурси („магическият
триъгълник на проектния мениджмънт”).
13. Организиране на бизнес обучения
• Познания за законовите и
организационни предпоставки за
възможностите на бизнеса за
осигуряване на обучения за
служителите.

14. Счетоводство
• Всички количествено определяеми
процеси в компанията да могат да
бъдат систематично записвани,
контролирани и оценявани.
• Познанията в тази област са ключови
за икономическото поведение и
формират база за цялостното бизнес
планиране и вземане на решения в
магазина.
• Да може да се осъществява
изясняване на разходите и дейностите,
свързани с бизнеса.
• Стопанисването на магазина на
оперативно ниво да може да бъде
контролирано, резултатите на фирмата
са определяеми (отчитане на печалба и
загуба) и цените са изчисляеми.
• Счетоводството на фирмата да се
осъществява съгласно основните
счетоводни правила.
• Умения за изготвяне на годишни
финансови отчети съгласно закона.
• Всички търговски дейности да се
записват и записите да се подреждат по
време и действителен ред.
• Да може да се прави калкулация и
оценка на баланса. Следните
показатели да могат да бъдат
сравнявани:
* Видове активи и източници на активи
* Използване на ресурсите и произход
* Инвестиции и финансиране
• Ясни доказателства за структурата на
активите и капитала.
• Познания и изпълнение на законовите
изисквания относно балансовите
финансови отчети.
• В тази връзка, да се познава
Търговския закон на страната.

Продължителност

Квалификация на
преподавателя
цялостното
управление на
качеството,
маркетинга и
стратегическото
управление
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
методите на
обучение и
управлението на
обучителни проекти

8h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
финанси, банково
дело, управление на
инвестиционния
риск
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

32 h
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5.2.15.

5.2.16.

5.2.17.

38

Инвестиции и
финансиране

Контрол II

Управление
на ресурсите

Финанси
Инвестиции
Инвестиционен
риск
Банково дело

Икономически
оценки
Бизнесанализи
Ресурси
Мениджмънт

15. Инвестиции и финансиране
• Да може да се осъществява и
контролира инвестиционно и
финансово планиране.
• Нуждите на капитала да могат да
бъдат определяни. Да могат да се
правят инвестиции.
• Инвестиционното и финансово
планиране осигурява поддържането на
ликвидността, обезпечесността и
възвръщаемостта.
16. Контрол II
• Бизнес и икономическа оценка да
може да се прави и да бъде използвана
като база за контролна система.
17. Управление на ресурсите
• Управлението на ресурсите да може
да се определя и описва.
• Боравенето с четирите основни
ресурса: капитал, продукти, служители и
клиенти, да може да бъде планирано и
изпълнявано.

• Знания за
финанси, банково
дело, управление на
инвестиционния
риск
16 h

16 h

8h

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
финанси, банково
дело, управление на
инвестиционния
риск
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
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10. Маркетинг – Управление (A06_006)
Модул VI
No.
6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.

Тема
Маркетинг
Маркетингово
проучване

Маркетингови
проучвания,
ориентирани
към клиентите

Маркетингови
проучвания,
ориентирани
към
конкурентите
Маркетингови
инструменти

Реклама

Референции
Модул VI
Маркетингово
проучване

Клиенти
Маркетингови
инструменти
Анализи

Конкуренти
Методи за
анализ

Продажби

Сравнение
между
биологични и
конвенционални
продукти

112 часа
Описание /
Цел на обучението

Маркетинговото проучване представлява
систематично събиране на данни,
тяхната обработка и интерпретация.
Неговата цел е получаване на
информация за обективните
(количествени) и субективните
(качествени) пазарни индикатори и за
развитието на пазарите. Тази
информация служи за база при
процесите на вземане на решения и
използването на маркетингови
инструменти.
1. Маркетингови проучвания,
ориентирани към клиентите
• Знания за маркетинговите инструменти
за проучване на потребителското мнение
и тяхната употреба
• Да се познават и да се осъществяват
индивидуални проучвания и анализи.
• Това включва, като подцели,
мониторинг на клиентите, анализ на
клиентите, анализ на клиентската
задоволеност и качествен анализ.
2. Маркетингови проучвания,
ориентирани към конкурентите
• Да се познават и да се прилагат методи
за анализ на конкурентите.

Продължителност
112 h

• Знания за теорията
и практиката на
маркетинга
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

32 h

• Знания за
маркетинговата
методология,
осъществяване на
проекти за
маркетингови
проучвания
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи

16 h

• Знания за теорията
и практиката на
маркетинга

Маркетинговите инструменти са
дейностите, влияещи на продажбите; те
служат за изпълнение на бизнес целите.

3. Реклама
• Начините за рекламиране да могат да
бъдат оценявани, планирани и
изпълнявани.
• Да се познава процесът на планиране и
осъществяване на рекламните дейности
и да може да се използва в бизнеса.
• Законовите модели, засягащи
рекламната дейност (принципите на
лоялна конкуренция, недопускане на
подвеждащи реклами и реклами,
базирани на сравнения) да се познават и
да се вземат предвид при всички
предприемани рекламни дейности.
• Принципите за истинност, яснота,
ефективност (да информира, да
мотивира) и икономия (разходи, по-ниски
от приходите) да могат да се използват
за ориентир.

Квалификация на
преподавателя

Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
• Знания за
промоционалния
микс като част от
маркетинг микса
Опит в и знания за:
• Образователни
методи
• Работа с различни
целеви групи
40 h
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No.

6.2.2.

40

Тема

Образование
и промоция

Референции

Промоция
Имидж

Описание /
Цел на обучението
• Да се познават се различни видове
реклами и видовете, съответстващи на
магазина, да могат да бъдат описвани и
оценявани.
• Да могат да се вземат решения по
отношение на следните елементи:
* Цели на рекламата - те могат да бъдат
икономически (напр. за поддържане на
оборота) и неикономически (напр. за
промяна в поведението на потенциални
клиенти);
* Времетранене на рекламата и честота
(при случай, ограничени във времето или
регулярно повторяеми);
* Рекламен бюджет – размерът му
трябва да бъде определен и средствата
разпределени за отделните рекламни
обекти;
* Рекламен обект – какъв продукт би
трябвало да бъде обект на рекламиране;
* Рекламни единици – необходимо е да
се определят целевите групи;
* Мисия на рекламата – необходимо е да
се дефинира мисията по отношение на
съдържание и форма; в този случай
може да се окаже необходимо да се
намери т.нар. уникално предложение за
реклама - USP (Unique Selling Proposition);
* Рекламните средства (напр. брошури,
реклами, постери) могат да бъдат
избирани и оценявани;
* Рекламни канали – те могат да бъдат
специфично определяни и могат да
бъдат осъществявани подходящи
контакти (напр. с вестници, кина или
радиостанции).
• Рекламните дейности могат да бъдат
осъществявани от самата фирма или
чрез използване на рекламна агенция.
4. Образование и промоция
• Инструментите и начините за промоция
да се познават и да могат да бъдат
изполвани или инициирани.
• Инструменти във връзка с биологичната
и конвенционалната философия и
практики
• Целта е да се изгради положителен
имидж и доверие в клиентите.
• Средствата и инструментите за
промоция включват списания на
фирмата за определени целеви групи,
отворени конкурси и изложби, и др.

Продължителност

24 h

Квалификация на
преподавателя
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11. Критерии за одит на образователни институции (А07_003)
Тема
1. Основни
документи
2. Преценка на
потребностите и
анализ

3. Проектиране

Референции
- Политика
- Обединения
- Организационна структура
- Планиране на пазарни анализи: потребност
от базово обучение и обучение за
напреднали:
(Анализ на целите и обкръщаващата среда,
SWOT анализ)
1. Определяне на целите
2. Уточняване на съдържанието
3. Ревизия на съдържанието, актуализиране
и т.н. (за вече организирани курсове)
4. Разработване на курсове

5. Времево разпределение на дейностите
(План-график и т.н.)
6. Допълнително разработване на курсовете

7. Стратегическо планиране на различни
курсове
8. Назначаване на персонал

4. Управление на
ресурсите

1. Подбор на човешки ресурси

2. Търсене и наемане на помещения за
преподаване

3. Закупуване на оборудване за обучението
(материали за презентиране, проектор)
4. Закупуване на материали за обучението,
напр. мостри (модели, образци)
5. Закупуване на компютърно оборудване и
каса
6. Закупуване на литература
7. Осигуряване на безопасност

Описание /
Примери
В наличност?
Да 
Не 
Планиране на пазарен анализ: повторно
обучение за търговия с биологични храни

- Съдържание и обективност
* След завършване на курса, участниците ще
могат да работят като...
* Какви знания ще са им нужни в бъдещата
им работа?
- Изготвяне на план за преподаване.
- Какво е най-доброто обучение за това
съдържание, т.е. разнообразие на методите.
- Връзка с добри практики.
- Каква е продължителността на един курс?
- Планирано и действително приключване.
- Разработване на системна поддръжка на
обучението.
- Документиране на преподавания материал.
- Оптимизиране на провеждащия се курс.
- Разработване на нови курсове.
- Потребност от допълнителни проучвания.
- От колко служители ще имаме нужда, за да
изпълним целите си?
- Каква квалификация трябва те да
притежават?
Човешки ресурси:
- Какви хора търсим за нови служители?
- От какво обучение се нуждаят новите
служители?
- Изисквания към работещите.
- От колко хора се нуждаем?
- Колко би трябвало служителите да
получават?
Търсене и наемане на помещение за
обучение:
- Изисквания към помещението, напр. център,
финансов бюджет за наем, съвременно
оборудване.
- Изпълнени изисквания от закона.
Закупуване на оборудване за обучението:
- От какво количество компоненти ще се
нуждаем?

Закупуване на компютърно оборудване:
- Персонален компютър, лаптоп, каса.
- Какво EDV-оборудване е необходимо?
- Учебници, тестове за текущо оценяване.
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Тема
5. Провеждане на
курса

Референции
1. План-график
2. Търсене на партньори
3. Търсене на фирми за практическото
обучение
а) Ако се изисква, подкрепа от фирма за
практическо обучение
б) Участници в практическото обучение:
връзка и подкрепа, съвети и наставничество
на участниците по време на практическото
обучение
в) Обмяна на опит в различни фирми
4. Проверка
а) На курсовете

б) На преподавателите

в) На координацията при провеждане на
курсовете
г) На фирмите за провеждане на
практическото обучение
6. Контрол на
курсовете

7. Последващи
процедури
8. Управление на
документите

1. Решаване на проблемите /
усъвършенстване / коригиращи действия
а) Справяне с и контрол на организационните
проблеми в обучаващата организация
б) Справяне с и контрол на проблемите с
човешките ресурси
в) Справяне с и контрол на проблемите,
свързани с курса
г) Справяне с и контрол с проблемите,
свързани с преподавателите
д) Разработване на коригиращи действия за
усъвършенстване
е) Водене на подходяща документация
1. Интервюта след провеждане на курсовете
2. Статистически разработки
1. Съставяне на ръководство / наръчник по
качеството
а) Съдържание (вж. по-долу)
2. Съставяне на всички основни документи
а) За привличане на офис работници и
преподаватели

б) за преподавателите (справочник на
преподавателя / ръководство)

в) За кандидатите (квалификационен тест)

г) За участниците (информационен
справочник за участниците)
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Описание /
Примери

- Управление на курсовете и
преподавателите за оптимизиране на
курсовете
- За да има най-добрите преподаватели и
добро качество, оценяването на
преподавателите от участниците става по
схема 1-6 при най-ниски резултати 1-3.
- Участниците оценяват курса.
Координацията трябва да достига най-ниски
резултати 1-3 по схемата 1-6.
- Управление и координация на курсовете за
по-добро сътрудничество.
- Документация за процент (дял) назначени.

Трябва да бъдат създавани документи за
всяка стъпка, както следва:
- Какво трябва да направим, когато се
нуждаем от повече служители и
преподаватели?
„план-изпълнение-резултат”
- Бюджетно планиране.
- От какви препоръки се нуждаят тези хора?
- „Как те са преминали интервюто за работа”.
- Преподавателите се запознават с
инструкциите и започват да работят.
- Сключване на договор между
преподавателя и обучаващата институция.
- Необходим ли е входен тест?
* Не?
*Да – на какви критерии трябва да отговаря?
- Сключване на договор между участниците и
обучаващата институция; участниците трябва
да подпишат условията.
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Тема

Референции

д) За самия процес

е) За търсене на фирми за провеждане на
практическото обучение
ж) За фирми, в които обучаемите работят
3. Боравене с и водене на документацията

9. Финансов
мениджмънт

10. Управление на
системата за
качество
(Quality System
Management – QSM)

а) За кандидатите
б) За участниците
в) За самия процес
г) За търсенето на фирми за практическото
обучение
д) За фирмите, в които работят обучаемите
1. Анализ дейности / разходи за всеки курс /
проект
2. Бюджетно планиране
3. Финансов контрол по време на провеждане
на курса (договори, плащания, резерви и т.н.)
4. Финансова документация
5. Крайно отчитане
1. Проектиране на QSM
2. Изготвяне на наръчник по качество /
ръководство
а) Преамблюл / Въведение
б) Въведение в департамента /
организацията
- Структура на организацията

- Цел на специфичните, финасовите и
стратегическите планирани резултати
- Предложения за базово и обучение за
напреднали
- Марктингови приготовления за обученията
в) Описание на термините, определенията и
съкращенията

11. Сертифициране

Описание /
Примери
- Информационен справочник за участниците:
участниците за запознават с вътрешните
правила и могат да продължат.
- Сертификати за участниците, завършили
успешно курса.
- Определяне на целите на организацията,
напр. оптимизиране процеса на комуникация.
- Създаване на ясно разделяне на работните
области.
- Създаване на ясно разделяне на
отговорностите.
- Какви са начините за търсене на фирми?
- Изисквания към фирмите за назначаване.
„планиране-изпълнение-резултат”
- Какви документи трябва да бъдат издавани?
- Кой подготвя и кой трябва да подпише
документите?
- По какъв начин документите трябва да
бъдат издавани?
- Кога трябва да бъдат издавани?

- Изпълнителен орган
- Проектно управление
- Служители
- Осигуряване на работата
- Допълнителни инвестиции
- Обучение за напреднали, повторно
обучение
- Реклами във вестници
- „Упражнения в клас” – „писмена форма на
ефективен контрол на участниците в курса”
- Управление на качеството

3. Прилагане на процедурите по QSM
4. Вътрешни обучения и периодични
повторни обучения на персонала
5. Периодични моделни обзори на
дейностите
6. Периодична актуализация на системата
1. Търсене на сертифицираща организация
2. Вътрешен одит с партньори
3. Преработка на ръководството за
управление на качеството със
сертифициращата организация
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Тема

12. Наличност на
принтирани
документи

44

Референции
4. Одит
5. Възможен вариант: (значително)
отклонение
6. Сертифициране
7. Поддържане на сертификацията
8. Периодични сертифициращи проверки от
сертифициращата организация
Има практическа нужда всички документи да
са в наличност като сертифицирана
принтирана версия.

Описание /
Примери

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify

12. Оценка на нивото на задоволеност на бенефициентите
(A07_005)
1. Методология
Нашата методология се състои от въпросници за
оценяване, предоставяни на:

Участници

Преподаватели и сътрудници

Практическо обучение (ако има такова) в
сътрудничество с „фирми”.
Тези въпросници са анонимни и изискват оценяване
съгласно система от 100 точки. Координаторът събира
всички въпросници, или ръководителите и/или
преподавателите и/или административния персонал
биха могли да ги събират и после да ги предават на
координатора. След събирането, и двете страни –
доставчик и координатор, трябва да подпишат папките.
Датата, която се посочва на въпросника, трябва да
бъде датата на доставка до получателя.
Всички обработки, след събирането, дават възможност
да се създаде папка (досие) за анализ, за да се
потвърди качеството на обучителния курс. Тази папка
се редактира от отговорния администратор под
надзора на координатора и трябва да бъде подписана
и от двамата. Датата, която се отбелязва на
документа, трябва да бъде датата на крайния анализ /
редакция.
2. Инструменти
Досиетата, в приложение, са следните:
Досиета на обучаемите, съдържащи следните
данни:

Наименование на обучителния курс

Място на провеждане

Продължителност

Оценка на преподавателите

Оценка на наставниците (ръководителите)

Оценка за практическото обучение

Оценка на координатора

Оценка на сътрудниците на преподавателите

Дидактическа обща оценка

Оценка на пригодността на курса

Оценка на качеството на аудиториите

Оценка на качеството на дидактическите материали

Оценка на качеството на залите за упражнения

Оценка на практическото обучение

Оценка на постигнатите цели

Обща оценка за качеството на курса

Коментари и бележки от управляващия орган

Подпис на този, който събира данните за
потребностите от обучение

Подпис на координатора

Място и дата

Досиета на преподавателите:










Наименование на обучителния курс
Място на провеждане
Продължителност
Оценка на участниците
Оценка на организацията
Оценка на аудиториите
Оценка на залите за упражнения
Оценка на постигнатите цели
Обща оценка за качеството на курса


Коментари и бележки на управляващия орган

Подпис на този, който събира данните за
потребностите от обучение

Подпис на координатора

Място и дата

Досиета на организациите, съдържащи следните
данни (само за практическото обучение):

Наименование на обучителния курс

Място на провеждане

Продължителност

Оценка на квалификацията на участниците

Оценка на организацията

Оценка на административното управление

Обща оценка за качеството на курса

Коментари и бележки от управляващия орган

Подпис на този, който събира данните за
потребностите от обучение

Подпис на координатора

Място и дата

Нивата на оценяване са съгласно следната
международна точкова система (при максимум
100 точки):

Незадоволително < 51 точки

Задоволително

Отлично
> 92 точки
И трите вида досиета трябва да имат
предупреждение – бележка под линия, което ясно да
показва, че досието трябва да бъде строго анонимно.
Нивото на анализ на задоволеността на участниците
трябва да съдържа следните данни:

Наименование на обучителния курс

Място на провеждане

Продължителност

Общ брой участници; брой участници, от
които са събрани данни

Общ брой преподаватели и ръководители;
брой участници, от които са събрани данни

Общ брой фирми (само за практическото
обучение); брой фирми, от които са събрани данни.
След тази стъпка, оценките от предишните папки се
сумират съобразно следните критерии: средна оценка
за всеки пункт и процент от общия на събраните
оценки.
Прави се предварителен преглед на следните
анализи:

За обучаемите
 Обща оценка за качеството
 Оценка на качеството на организация
 Оценка на постигнатото качество от курса

За преподавателския състав
 Обща оценка на постигнатото качество

За фирмите
 Обща оценка на постигнатото качество

За всички участници
 Обща оценка за качеството на курса.
Всички анализи съдържат процентни изчисления на
гореупоменатите четири нива (незадоволително,
задоволително, добро и отлично) на база средната
оценка на нивото от цялостната относно трите вида
действащи лица в обучителния процес.
45

Система за осигуряване на качеството E(co)-Qualify

13. Сертифициране_ Структура (A08_001)

Процес на сертифициране
ORA
Централно управление
Пълна отговорност за
Системата за осигуряване
на качеството
Партньор = Международна сертифицираща агенция:

Подкрепа с
одит и
акредитация

Одити съгласно Системата за осигуряване на
качеството и Ръководството
1) Отговорности на ORA:

• Контрол на осигуряването на качеството на
международно ниво
Акредитиране на
националните
партньори в
Системата за
осигуряване на
качеството
Задачи:
сертифициране и
одити на
националните
институции

• Събиране и оценяване на обратните връзки в
осигуряване на качеството
• Динамично наставничество и подобрения в
осигуряване на качеството
• Контрол на одитите на сертифициращите организации
• Изпълнение на осигуряването на качеството на
национално ниво с консултанти по управление на
качеството
• Непрекъснато подобряване на осигуряване на

2) Сертифициращи организации:
Професионални партньори като одитори и
сертифициращи звена с мандат от ORA

Сертифицирани
образователни
институции

Сертифицирани
образователни
институции
Сертифицирани
национални
обучителни
организации за
професионално
обучение

3) Акредитирани национални партньори в
управление и осигуряване на качеството:
Цел: идентифициране и сертифициране на национални
обучителни организации;
Отговарят за одитиране на стандартите и управлението
на качеството

4) Сертифицирани национални обучителни
организации:
• Пълно сертифициране
• Частично сертифициране
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14. Структура и отговорности на вътрешното управление на
качеството (A 12_001)
1.1. Структура и отговорности на вътрешното
управление на качеството в организациите
Институционалният мениджър по качеството е главен
служител
в
организацията
и
обикновено
неговата/нейната работа е съсредоточена върху друго
професионално съдържание. Той/тя трябва да
осъществява валидирането на нови курсове, а на покъсен етап на стандартизирани образователни курсове
чрез стандартни вътрешни одити, обучения на място и
всякакви други задачи съобразно Ръководството по
качество.
1.2. Обучения
ORA ще предлага семинари за въвеждане на
определени лица като кандидати за вътрешното
управление на качеството и ще организира обучението
им, за да работят успешно като вътрешни мениджъри
по качеството. Придобиват се познания за
Ръководството по качество. Тези семинари и обучения
са платени.
1.3. Оторизиране
Крайното решение за оторизиране (упълномощаване)
на определени кандидати за тази задача трябва да
бъде осъществено от управлението на организацията
с одобрението на националния мениджър по качество.

1.4. Отговорност

Създаване на Вътрешен наръчник по качеството
в съответствие със системата EcoQualify
(EcoQualify
Assurance
System)
за
сертификационния процес на организацията

Контрол и управление на Вътрешния наръчник по
качество и събиране на документация

Вътрешният мениджър по качеството носи лична
отговорност за спазването на всички задачи,
свързани с качеството на обучение в определения
маркетингов сектор и продажбата на биологични
продукти съгласно Ръководството EcoQualify
(EcoQualify Assurance Handbook)

Управление на вътрешните документи и
документооборота

Вътрешни случайни предварителни одити за
проверка на качеството на обучение, основани на
Вътрешния наръчник

Подпомагане на външния процес на одитиране
1.5. Справки
Ръководството по качество е за образование и
обучение в областта на търговията с биологични храни
на оригинален (английска версия) и в раздели за други
езици, сертифицирани от националните мениджъри по
качество.
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15. Структура и отговорности на външното управление на
качеството (A 12_002)
ORA предлага компетента отговорна организация за
определяне на структурата и процеса на работа на
външно (в рамките на ЕС) управление на качеството за
E(co)-Qualify в рамките на първата стъпка. На
следващия етап се определят националните
мениджъри по качество.
1. Компетенции на мениджъра(ите)
Образование: Трябва да са завършили висше
училище, в областите бизнес или наука, и трябва да
имат опит в управление на качеството повече от
4 години; опит в управление на качеството по ISO 9000
ще бъде предимство.
2. Отговорност на Мениджъра по качество (QM)
Сертифицирането на обучителните организации
трябва да бъде осъществявано съгласно насоките
(Списък за проверка - Checklist) на Ръководството по
качество. Мениджърът по качество отговаря също за
валидиране на преводите на Ръководството на
различните езици. Оценките трябва да бъдат правени
съгласно Ръководството по качество.
3. Противоречия
В случай на различни интерпретации и противоречия
по време на сертификационния процес, неправилно
разбиране на части от Ръководството или някои други
несъответствия, и двете страни – ORA-EU-QM и
клиента, трябва да бъдат информирани и решенията
за решаване на проблемите или разликите
документирани. Формулярите по Системата за
управление на качеството (QMS) трябва да бъдат
придвижени от Мениджъра по качество и подписани за
потвърждение от двете страни.
4. Заплащане
ORA заплаща на Мениджъра по качество фиксиран
хонорар за тази определена работа. Сертифицирането
само по себе си ще бъде отчитано с цялата
документация и обработвано директно от ORA.
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5. Одити
За целите на одита, процедурата по управление на
качеството
ще
бъде
същата,
както
за
сертифицирането. Ръководството също включва едни
и същи процеси и оценки за проверка на качеството. В
случай на установени несъответствия (отклонения),
процесът,
описан
в
Ръководството
А05_001_Управление
на
несъответствията,
е
приложим.
6. Договориране
За външните одитори в национален аспект трябва да
бъде надлежно документирано.
7. Роля на ORA
ORA трябва да е уведомена и да притежава копия на
всички документи по процеса на подбор и решенията
относно управлението на качеството на национално
ниво. Работата на последното трябва да бъде под
надзора на ORA, освен ако национална
сертифицирана организация не е установена.
Акредитацията на управлението на качеството на
национално ниво се дава от ORA.
8. Съответстващи документи, справки
A04_003_Матрица
А05_001_Управление на несъответствията
А07_001_Критерии_Сертифициране_Организации
А08_001_Сертифициране_Структура
А10_Списък за проверка за валидиране
сертифициране
А14_004_Оценка_Организации_Модел_1

и
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Лист за проверка на утвърждаването1 (А 13_001)
1. Дефиниции
VPCL
QS
QM
IQM

Контролен лист за процеса на
утвърждаване
Система за качество
Мениджър по качеството за процеса на
утвърждаване - външен
Вътрешен мениджър по качеството: лице,
което е определено да носи отговорност
според персоналната матрица на
задачите за дадена институция

5. Стандартният процес протича, както следва:





2. Цел на листа за проверка



Този контролен лист описва процеса на основите на
оценяване и утвърждаване на обучителни
институции, които желаят да бъдат сертифицирани
според правилата E(co)-Qualify. Той също предлага
основната структура за последващи одити за
поддържане качеството на процесите, необходимите
документи и стандартизираното образование по
някои въпроси.



3. Използвани документи:







Персонална матрица (A04_003)
Критерии за одит на образователни
институции (А07_003)
Оценка на нивото на задоволеност на
бенефициентите (А07_005)
Квалификация
на
преподавателите
(А14_001)
Сертификационни структури (А08_001)
Структури и отговорности на външното
управление на качеството (А12_002)

4. Как се използва този списък?
За институциите Системите за качество са основата
за сертифициране на образователния процес.
Самата организация има възможност да вземе
решене за нивото и частите на образователното
съдържание, за да отговори на нуждите на местните
пазари.

Съгласно Оценяването – А07_003/005 като
чернова за този процес
Избор на вътрешен Мениджър по
качеството, отговорен за този процес
АА12_001
Проверка на включените лица А04_003
Проверка
на
главните
фигури
в
институцията А07_003/005. Тук се решава
между двата критерия – „трябва” и „би
трябвало”
Проверка на преподавателите съгласно
А14_001
Проверка на образователните процеси и
допълнителните части в съдържанието
според нуждите на местния пазар.

За IQM заедно с външния сертифициращ / одитор:
Преглежда се този документ стъпка по стъпка,
използвайки паралелно Ръководството и се
проверяват всички точки за подписване, а също
документите, ако не са налични (трябва да бъдат
посочени), и подписите на IQM и на
сертифициращия / одитора / QM.

6. Общо











Наличност на цялата документация за
вътрешното управление на качеството на
всички процеси за всеки потребител?
Има ли обща информация за тази
документация за всички участници в
Системата за качество?
Кой създава тази информация?
Кога е създадена тази информация?
Файловата структура оповестена ли е на
потребителите?
Създаване на персонална матрица за
институцията
съгласно
вътрешната
В04_003 Персонална матрица
Отговорно
лице
за
процеса
на
утвърждаване от страна на клиента
(Отговорният генерален мениджър);

Осъзнаване на отговорността
съгласно Системата за качество:

Работна област:2
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Подпис: ...........................

Списъкът с критерии не може да бъде оценен:

Причина: .........................

Грешки

Причина: .........................

Дата: ....................................
Дата: ....................................

Подпис: ...........................
Дата за 2-ро (повторно оценяване)

1

Подпис: ...........................

Дата: ....................................

Показана е съкратена форма без място за работта. Целият документ ще бъде наличен като документация за сваляне за използване
като работен файл.
2
Трябва да бъде част от всички теми в Списъка за проверка
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7. IQM Вътрешен мениджър по качеството
Представяне на IQM за Системата за качество:
Име: ........................... Дата: ................................

Мениджър по качеството (външен):
Име: ................................
Въпроси за утвърждаване:

IQM осъзнава ли задачата на Системата за
качество?
Някои забележки:

Осъзнава ли IQM отговорността на своите
задачи?
Забележки:
Идеи за промяна:

В институцията
В Системата за качество
В задачите.

8. Институция
Оценяване на институцията съгласно А07_003
Критерии за сертифициране на институциите;
номериране според оригиналния файл.

Осъзнаване на точка 1 – Политика, законови
договори, домакинство

Осъзнаване на точка 2 – Пазарен анализ

Точка Проектиране 3.1. до 3.8. – документи за
описание на задачите

Точка Ресурси 4.1. до 4.7. – проверени и
съгласно прилаганото описание

Точка 5. Курсове 5.1. до 5.4. – осъществени
до тази дата: ...................

Точка 5.4. Утвърждаване сугласно процеса за
утвърждаване. Наличност на материали?

Точка 6. Контрол. Има ли някакъв контрол на
подточките (а) до (f)?

Точка 7. Анкети след курсовете разработени
ли са?

Оценени ли са статистическите
материали?

Точка 8. Документи

Точка 8.1. Изготвено Ръководство
по качество за преподаватели и
администрация

Точка 8.2. Разработени основни
документи

а) за набиране на офис служители и преподаватели
b) за преподавателите (наръчник за преподаватели)
c) за кандидатите (квалификационен тест)
d) за участниците (информационен справочник за
участниците)
e) за текущите процеси
f) за търсенето на компании за практическото обучение
g) за компаниите, където обучаемите работят

Точка 8.3. Работа с и управление на
документите

Точка 9. Финансов мениджмънт

Налични ли са точки 9.1. до 9.5.?

Точка 10. QSM 10.1 до 10.6. проектирани и
изпълнявани

Точка 11. Сертификационни етапи 1 до 8 –
планирани?
В действие?

Точка 12. Всички документи принтирани ли
са?

9. Оценка на резултатите от ученето А07_002
Съществуват ли А07_002_1 / 1.1. до 1.2.4.?

10. Оценка на нивото на задоволеност на
бенефициентите А07_003
Т.1. Методология: Изпълнявани процеси, в действие?
Т.2. Документалните инструмени имали ги съгласно
НВ, в действие?
Всички критерии във всички подчасти на
документа на Ръководството могат да бъдат
свалени от цифровата форма с подробности и
образци.
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1. Квалификация на преподавателите (A14_001)
Съдържание и употреба
Тази част от Ръководството не е част от Системата за
осигуряване на качество E(co)-Qualify, но може да бъде
полезна като сборник с компетенции за качество на
преподаване за обучаващи и ръководители. От
обучаващите се иска да работят в съответствие с
изискванията на Системата за качество.

Най-вероятно е обучаемите да имат различни нива на
професионална и лична биография. Трансферът на
знания е успешен, само ако тези индивидуални
биографии с техните различни скорости на усвояемост
на преподавания материал са взети предвид –
вътрешна
диференциация
(справяне
с
многообразието).

Професионални компетенции
■ Знанията за продуктите подпомагат оценката на
стоките, преподаването и практическите знания.
■ Знанията, свързани с продажбата, се подчиняват на
следните
водещи
условия:
ориентация
на
потребителите,
прозрачност
в
земеделието,
преработка и търговия на теория и практика.
■ Управлението на бизнеса позволява управление
чрез участие и организация на предприятието на
теория и практика.

Активно обучение и практическа насоченост
Знанието трябва да бъде предавано, а компетенциите
трябва
да
бъдат
придобивани,
така
че
професионалното поведение във всички области на
продажбите да бъде резултат от проведеното
обучение.

Компетенции при обучението
• Обучителните методи трябва да бъдат в близост до
реалното работно място и ориентирани към
продуктите, т.е. продуктите трябва да бъдат
произвеждани по време на занятията.
• Разнообразието в методите на преподаване
увеличава мотивацията на участниците.
• Успешното обучение следва няколко основни
принципа:
Ориентация към студентите
Професионалното образование и обучение винаги е
обучение на възрастни, поради което може да бъде
очаквана разнородна смес от обучаеми.

Подпомагане и осигуряване трансфера на знания
Проверката на учебните цели е редовен елемент на
обучението като средство за контрол за обучаващия,
като начин да се даде на обучаемите чувство за
постижение и като средство за самоконтрол на
обучаемите.
Обучението трябва да включва следните
елементи:
• Въведение в предмета
• Периоди на обучение: независимо придобиване,
разбиране и прилагане съдържанието на преподаване
• Периоди на разсъждения за класа като цяло за
развитие на нагласи и умения за работа в екип.
Компетенции
За да преценим професионалните и педагогическите
компетенции на преподавателския състав, трябва да
вземем под внимание следното:

Училищно образование

Търговски колеж

Университет за приложни науки
Технически колеж

Университет

Професионално обучение

Агроном
Икономист

Магистър по хранителни технологии
Търговец

Екоспециалист – хранене,
управление, икономика

Професионален опит

Търговия със земеделска
продукция

Самостоятелна заетост в търговията

Консултантиране по контрол
на храните

Процедура за оценка
• Изисква идеен проект за учебните единици
• Разработване на многовариантен тест, който
преподавателят трябва да попълни заедно със своята
кандидатура за преценка на педагогическите
компетенции.
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2. Оценка на резултатите от проведеното обучение (A14_002)
1. Принципи на оценяване
Оценката на резултатите е стратегически процес за
успеха на една институция / агенция в дейностите по
предоставяне на обучителни услуги. Поради тази
причина един адекватен етап за изпълнение трябва да
бъде вграден.
Първите два макрокритерия са определени, както
следва:
• Оценка на обучението
• Оценка на атмосферата в клас.
В първия случай получаваме резултати по отношение
на обучението, развитие на знания, комптенеции и
умения.
Във втория случай преценяваме дали цялостната
дейност е изграден правилно, за да се направят
процесите на комуникация, учене и участие възможно
най-ефективни.
1.1. Оценка на инструментите за обучение
Оценка на дидактическите резултати да бъде
разработена чрез прилагане на инструменти за
оценяване, и следователно започаване с различен
подход към реалното съдържание на обучение.
1.1.1. Многовариантен тест
Идентифициране съдържанието на конкретни
елементи, които лесно могат да бъдат преобразувани
в абстрактни (когато е възможно).
1.1.2. Свободно отговаряне на въпроси
Предоставяне
на
реална
възможност
на
кандидата/обучавания да покаже себе си в свободен
начин (не единствено чрез предварително планирани
отговори на теста). Благодарение на този вид
инструмент ще бъдете в състояние да оцените нивото
на възприемане, асимилиране и личностно развитие
на предадените знания.
1.1.3. Индивидуален устен изпит
Проверка на личностното изразяване и комуникативни
умения, вземайки под внимание предишното.
Резултатите от тестове или съсредоточаване върху
знания и компетенции, също вземайки под внимание
тези със сродно ниво (където е необходимо).
1.1.4. Практически тестове
Сложни обекти, продукти, изделия или други
неосезаеми продукти (материални или нематериални),
които могат да демонстрират високо ниво на
автономия по отношение на съдържание. (Ако е
необходимо тази компетенция да бъде проверявана).
Всички гореспоменати инструменти се използват по
различни начини (виж Раздел 2). Тяхното използване
може да бъде променяно, като се имат предвид
следните тестове:
• Начален тест при селекцията:
Неговата цел ще бъде предварителна оценка на
знанията и уменията на всички участници, за да се
характеризират тези, които отговарят на целите на
проекта, и за да бъде създадена учебна зала, където
всички ще имат еднакви основи и еднакво входящо
ниво.
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• Тест за упражнение:
Неговата цел ще бъде текуща оценка, първо на
резултатите от развитието на всеки един от
участниците, и на второ място обща оценка от
развитието на класа / групата като цяло.
• Финален изпитен тест:
Неговата цел е обща оценка на резултатите в края на
дейностите; този инструмент води до получаване на
сертификат, степен и/или удостоверяване на
придобитите умения.
Резултатите от всички тестове да бъдат изчислявани
въз основа на точкова система. Вземайки под
внимание заключителния тест, те ще зависят и от
критериите, желани или посочени от клиента или
упълномощената институция.
При възможност, резултатите от получения профил на
кандидата ще бъдат предоставени.
1.2. Оценка на атмосферата в класната стая
Тъй като е трудно атмосферата да бъде прeвърната в
количествени стойности, следните показатели да
бъдат взети под внимание:
1.2.1. Точност
Важно е да се вземат под внимание честотата и
прецизността на участниците в присъствието във
всички дейности. Това ни позволява да оценим техния
настоящ и бъдещ интерес и участието им във всички
предвиждани дейности.
1.2.2. Мотивация
Мотивацията е много важна част и в създаването на
добри взаимоотношения в класната стая, и за
насърчаване на доброто взаимодействие между
обучаем и преподавател. Този индикатор показва ясно
съответствието между предложеното съдържание и
професионалните интереси на обучаемия / участника.
1.2.3. Сътрудничество и взаимодействие
Анализът на атмосферата в класната стая може да се
съсредоточи и върху участието на обучаемите в
предлаганите
дейности,
както
и
върху
сътрудничеството между тях. Това ще създаде
равнопоставени партньорски отношения, които
улесняват уменията на обучаемите да създават добра
обща атмосфера.
1.2.4. Индивидуален ангажимент за обучение (ICL)
Този компонент е един вид сбор /резюме/ от
предходните елементи, но се фокусира основно върху
индивидуалните аспекти на работа и показва усилията
и постиженията на всеки един обучаем според
предварително поставените цели. Високите нива на
участие
в
предвидените
дейности
винаги
представляват основата на успешните курсове.
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2. Инструменти за оценяване
Приетите инструменти за оценка са илюстрирани тук,
следващи същия ред; първо тези във връзка с
обучението и след това тези за атмосферата в клас.
2.1 .Инструменти за оценка на обучението
Инструментите са илюстрирани подробно в
следващите страници, разделени по следния начин:

2.2. Инструменти за оценка на атмосферата в
класната стая
Всеки преподавател да създаде специфичен файл за
оценка, във връзка със собствените му/й умения, който
ще бъде включен във файла за оценка на обучаемите,
и ще бъде също използван в оценяването на
обучението (вж. 4-те показатела, раздел 1.2).
Тези оценки следователно са част от крайната оценка
на атмосферата в класната стая, която е разработена
от координатора и е описана в раздел 3.2.

Обучение за напреднали
• Продължаващо обучение – сертифициране и
специализация
• Обучение на работното място - актуализиране на
компетенции
Основно обучение – според различните етапи на
курса, т. е.:
• селекция
• провеждане
• приключване
Инструменти за оценяване на обучението
Макрообласт

Обучение за напреднали

Селекция

Основни елементи

Селекция

1. Формална оценка дали броят на исканията надвишава предвиждания брой обучаеми
2. Тест за селекция, който се състои от:
A) ТЕСТОВЕ С ПЛАНИРАНИ ОТГОВОРИ (за да се оцени нивото на знания)
B) ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ (желание и професионално проучване за тестване на умения
в областта)
C) ИНДИВИДУАЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ (проучване на опит, мотивация, поведение)
Основни елементи

Провеждане
Учебна практика

Завършване
Досие на обучаемия

Финален изпит

1. Провеждане на практика с индивидуални задачи, комбинирана със свободно
изказване или упражнения по информационни технологии или езици, които
обучаващият да създава за всеки отделен модул (завършена част от уменията). Тази
оценка може да бъде интегрирана от преподавателя в колективни практики или
индивидуален колоквиум.
Резултатите от тези представяния се вписват в досието за оценка на обучаемия,
включено в окончателната оценка.
Основни елементи
1. Актуализация на файла за оценка на обучаемия (8 показатели, 5 параметри),
изчислявайки крайна средна оценка за допускане до финален изпит (ако е предвидено).
Файлът за оценка на обучаемия включва последните междинни файлове за оценка,
които са разработени от преподавателите за всеки отделен дидактически модул
(завършена част от уменията).
2. Писмен изпит:
a) тестове с предварително планирани отговори
b) тестове с отворени отговори
c) (в края) практически изпит
3. Индивидуален колоквиум:
a) обсъждане на писмения изпит
b) обсъждане
c) въпроси, свързани с програмата за обучение
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3. Как да правим оценка
Мярката за постигнатите резултати и нейният основен
инструмент, представен от файла за оценка на
обучаемия, разделени в следните две области, трябва
да бъдат взети под внимание:
• Дидактически сектор
• Атмосфера в класната стая
3.1. Файл за оценка на обучаемия (дидактически)
За всеки обучаем това е резултат, изчислен в 100
точки от всички практики, от началното и крайното ниво
(в момента на проверката) на компетенциите,
уменията за учене и уменията за самостоятелно
изразяване.
Атмосферата в класната стая включва в себе си
параметрите за оценка, описани по-горе: точност,
мотивация / стимул, взаимодействие и участие).
Всички параметри формират определението за обща
оценка, която се прави от всеки преподавател за всяко
едно умение.
Координаторът събира изготвените файлове за оценка
от преподавателите за всички учебни модули и изготвя
финалния резултат, който ще бъде от всеки
преподавател за всеки параметър.
Резултатите се прилагат към финалния изпит за
приемане от преподавателския състав и допринасят
да се изготви окончателният общ резултат.
3.2. Параметри за качество от файла за
оценяването на обучаемия
Ако средният краен резултат е по-малък от 60 точки,
лицето, отговорно за качеството, трябва да бъде
информирано, че има несъответстващи критерии.
3.3. Оценка на файла за атмосферата в класната
стая
Що се отнася до резултата за атмосферата в класната
стая, файлът за оценка на обучаемия, разработен от
всеки преподавател за всяко умение, трябва да бъде
взет под внимание.
Те се събират в специално досие за оценка на
атмосферата в класната стая, в което са поместени
средните резултати от различните файлове за оценка
на обучаеми, събрани от всеки преподавател.
Впоследствие това допринася за създаване на средна
стойност за всеки обучаем в трите вече описани
параметри и на крайната средна стойност за всички
обучаеми.
Този файл се разработва от координатора на курса.
3.4. Параметри на качеството от оценката на файла
за атмосфера в класната стая
Ако средният краен резултат е по-малък от 60 точки,
лицето, отговорно за качеството, трябва да бъде
информирано, че има несъответстващи критерии.
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3.Образец за оценка на Институциите1 - 4 (A14_003)
Продължителност(h)
Оценка на

Модул

Роля

A: от 100 точки

Незадоволителна Задоволителна Отлична
A<51

51<A<92

Бележки

A>92

преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
ръководител
ръководител /
фирма
преподавател
ръководител
етап (фирма)
координатор
асистент
Общо дидактическо качество
Наличност на курс
Качество на класната стая
Качество на дидактическите
материали
Качество на лабораторията
Качество на фирмите за
обучение
Дидактически цели
ОБЩО КАЧЕСТВО НА КУРСА
(Попълва се от обучаващата институция)

Забележки

Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
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ОЦЕНКА НА НИВО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИКА
Продължителност (h)
Оценка на

Модул

Роля

A: от 100 точки

Незадоволителна Задоволителна Отлична
A<51

51<A<92

преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
преподавател
ръководител
ръководител
(фирма)
преподавател
ръководител
етап (фирма)
координатор
асистент
Общо дидактическо качество
Наличност на курсовете
Качество на класната стая
Качество на дидактическите
материали
Качество на лабораторията
Качествоо на фирмите за
обучение
Дидактически цели
ОБЩО КАЧЕСТВО НА КУРСА
(Попълва се от обучаващата институция)

Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
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A>92

Бележки
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ВНИМАНИЕ: ФАЙЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ АНОНИМЕН
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИКА
Продължителност (h)
Фактор/Оценка

Незадоволителна Задоволителна Отлична

A: 100 Точки

A<52

53<A<92

Бележки

A<93

Ангажимент за обучение
Качество на
управлението
Наличност на курсовете
Качество на класните
стаи
Качество на
лабораториите
Цели
Цялостно качество на
курса
(Попълва се от обучаващата институция)
Забележки
Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
Място и Дата

ВНИМАНИЕ: ФАЙЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ АНОНИМЕН
ОЦЕНКА НА НИВОТО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИКА
Продължителност (h)
Фактор/Оценка

Незадоволителна Задоволителна Отлична

A: 100 Точки

A<52

53<A<92

Бележки

A<93

Предишни знания на
участниците
Управление на курса
Административно управление
Ангажимент за обучение
Цели на обучението
Цялостно качество на курса
(Попълва се от обучаващата институция)
Забележки
Подпис на Одитора
Подпис на Координатора
Място и Дата
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Продължителност (h)
брой: участници

15

14

брой: преподаватели и ръководители

6

6

брой: обучаващи фирми

7

7

Участници

незадоволителна

задоволителна

отлична

преподаватели

1

4

9

ръководители

4

9

1

обучителни фирми

8

6

обучаващ ръководител

7

7

координатор

14

секретар

14

цели

14

Общо дидактическо качество (%)

5,10

42,85

52,04

наличност

3

6

5

класна стая

14

дидактически материали

14

лаборатория

100,00

13

1

обучаващ ръководител

3

6

5

Управление на качеството (%)

8,57

75,72

15,71

100,00

Ниво на съответствие с цялостното
качество (%)
Преподаватели / Ръководители

6,84

59,29

33,88

100,00

незадоволителна

задоволителна

отлична

Ниво на участние на обучаемите

6

Мениджмънт на курсовете (предметите)

6

Наличност на курсове

6

Качество на класната стая

6

Качество на лабораторията

6

Цели

6

Ниво на достигнатото качество (%)

0,00

0,00

100,00

Обучителни фирми

незадоволителна

задоволителна

отлична

Ангажимент за обучение научастника

6

1

Мениджмънт на курсовете

5

2

Административно управление

7

Наличност на курсовете

5

2

100,00

Цели

3

3

1

Ниво на достигнатото общо качество
(%)
Обща оценка на участниците (%)

8,57

74,29

17,14

100,00

5,14

44,52

50,34

100,00

Забележки
Подпис на административното отговорно
лице
Подпис на Координатора
Място и Дата
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4. Образец за оценка на институциите 1-4 (A14_003)
Заглавие...
Документи, таблици в съответствие с
Ръководството

Подпис: ......................... Дата: .......................................

Списъкът с критериите, които не могат да
бъдат оценявани:

Причина:

Неуспехи:

Дата: .......................................
Причини:

Дата за 2-ра (повторна Оценка):

Подпис: .........................
Подпис: ......................... Дата: .......................................
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5. Въпросник за оценка на инструктора (A14_004)
Този въпросник не е предназначен да има характер на изпит, който би довел до избор на кандидати (за работа). Поскоро при интервю за работа би могъл да бъде добра основа за дискусия между работодателя и кандидата за техните
образователни концепции.
1-во предположение: Вашата група от обучаващи се е разнородна. Обучаващите се имат (много) различни
автобиографии по отношение на обучението.
Как се справяте с това?
Предоставяте на групата много различни варианти за всеки нов учебен материал.
Диференцирате преподавателския материал в зависимост от различните скоростти на учене на обучаемите.
Информирате групата, че различните индивидуални скорости на учене трябва да бъдат изравнени с поинтензивна самостоятелна работа вкъщи.
В първата ви преподавателска седмица отделяте тези, коита са твърде бавни.
2-ро предположение: Няма предоставен учебник или нещо подобно, от което да може преподавате. Така че вие
сами трябва да създадете свой собствен материал за преподаване.
Как се справяте с това?
Копирате теоретични текстове, например от учебници, и искате от обучаемите да работят върху съдържанието
самостоятелно.
Размножавате наскоро публикувани статии за всеки материал и ги раздавате на обучаващите се. Започвате
всеки урок по принцип с подготвена от вас кратка презентация по темата (слайдове, power point и т.н.).
Започвате всеки нов ден с препитване на обучаемите върху материала, преподаван предишния ден. Карате
обучаемите сами да организират началото на урока сами. Подготвяте въпросници, които са предназначени да
помагат на обучаемите в структурирането и научаването на материала. Конструирате въпросниците така, че да
процесът на обучение да се контролира по-ефективно. (= използване на различни въпросници!)
Работите с различни информационни средства (текстове, филми, аудиокасети и др.). Вашите обучаеми
започват курса на обучение въз основа на свои собствени систематични изследвания в Интернет.
Според вас трябва ли курсът на обучение да включва следните няколко елемента?
Въведение в матерята.
Фаза на обучение: Обучаемите усвояват, разбират и прилагат материята сами, независими усилия. Във втората
фаза, в класната стая, обучаемите разсъждават и дискутират върху материала колективно. По този начин се
предполга, че те развиват отношения, етика и умения за работа в екип.
В процеса на обучение, мотивацията на участниците може да бъде поддържана на високо ниво чрез:
Дискутиране на "целите на обучението" (какво целите да постигнете по време на курса) с обучаемите и чрез
общо съгласуване как да се контролира напредъкът, който отделните обучаеми са направили? Провеждане на
тест в края на всеки урок или в края на всеки ден, за да се проверява дали всички обучаващи се са постигнали
„учебните цели” на преподавателя? (= различен поглед върху "учебните цели"!)
Намиране на ритъм на преподаване, който включва едновременно усилие и релаксация?
Ясна и многократна работа за създаване на връзка между материята на изучаване и съответната работа.
(= професионални) перспективи за участниците?
Вашето преподаване може да бъде характеризирано с:
Индивидуална подкрепа и насърчаване на участниците, като се има предвид професионалната им ориентация?
Разбирайки, че продажбите се извършват винаги пред публика и в същото време в екип?
Участниците трябва да развият физическа, емоционална и мисловна издръжливост (и „суверенитет”) за
справяне с тази ситуация?
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6. Пример за провеждане на урок (A 14_006): Разработване на
виртуален магазин
Пример за урок, който е възможно най-близо до
реалния живот; Разработване на виртуален магазин по
време на различните образователни единици.
По време на една седмица за въвеждане, участниците
ще се запознаят с различните модели как да продават
биологични храни: специалист магазин - биосупермаркет – директен маркитинг на седмичните
пазари – пазари за храни на дребно.

Въведение в биологичната ферма
2-ра задача: информационна кампания за биологично
земеделие
събития - дегустации (дегустиране) – изработване на
информационни материали
Стокознание
асортимент

и

определяне

на

собствен

По-късно участниците ще бъдат разпределени в
различни групи, в които ще останат известно време
заедно. Тези групи ще трябва да разработят свой
собствен магазин по един добър и изискан начин.
Ноу-хауто, необходимо за справянето с тази задача,
ще бъде преподавано във въвеждащи уроци.
Експертните знания, предадени по време на тези
уроци, могат да бъдат прилагани, разбирани и
осмислени по време на практическите занятия.
Проектите за обучение, които не позволяват практика в
реалния живот, по този начин намират своя идеален
заместител в създаването на виртуален свят, който е
възможно най-близо до тяхната (бъдеща) работна
среда.

3-та задача: Определяне асортимента от плодове и
зеленчуци, които ще продавате.

Въвеждаща седмица

"Организация на работата" (задачи, разпределение
на задачите, сътрудничество, информация и
комуникация,
работно
време,
заплати,
мениджмънт и ръководство)

1-ва задача: Създаване на собствен магазин:
местоположение - площ - име – очакван кръг от
потребители - основна концепция – обзавеждане на
магазина

4-та задача: Скицирайте "портрет" на Вашата "лента
за зеленчуци" (експозицията на Вашите плодове и
зеленчуци).
5-та задача: Направа на други асортименти (сирене,
вино, безглутеинови и др.).
Корпоративна философия
6-та задача:
принципи.

Формулирайте Вашите ръководни

7-ма задача: Разработване на списъци за проверка (за
различните аспекти, посочени по-горе). Изкуството и
науката за продажбите.
8-ма задача: Разработване на професионални
флаери за Вашите (бъдещи) клиенти.
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8. Партньори в E(co)-Qualify III

Координатор на проекта
Университет на Тесалия
ГЪРЦИЯ

Координатор на проекта и контрактор е
Университетът в Тесалия, Гърция. Той е
основан през 1984 с Президентски указ
83/1984,
изменен
през
1985
с
Президентски
указ
302/1985.
Седалището на Университета е гр.
Волос
(Магнезия).
По
настоящем
Университетът
„Тесалия”
включва
Училището
за
земеделски
науки,
Училището за хуманитарни науки,
Училището по инженерство, Училището
за здравни науки и два независими
департамента по физическо възпитание
и икономика. До сега той има
забележителен брой проекти (повече
от 500), предприети от университета по
различни европейски програми, и
няколко
други
сътрудничества
в
световен мащаб по различни теми.
http://www.uth.gr

Координатор на проекта:
Проф. д-р Стергиос Тцортциос
Fytokou St. N. Ionia
38446 Volos, Greece
+ 302421093186
stzortz@uth.gr
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Партньори
Асоциация на търговците на биологични продукти /ORA/
АВСТРИЯ

Европейска асоциация за подкрепа на
акционерите
и
търговците
на
биологични продукти. Основна дейност
в областта на трансфер на ноу-хау,
професионална
квалификация
и
образование. Асоциацията предлага
подкрепа в изграждане на капацитет за
нови национални и международни
пазари на биологични продукти чрез
консултиране, обучение и лобиране.
ORA също е вътрешния орган на
Международната
федерация
на
движението за биологично земеделие,
отговаряща за търговията с биологични
продукти.

Ралф Либинг
office@o-r-a.org
AT-1070 Wien
Seidengasse 33-35/13
+43-1-907631325

www.o-r-a.org ~ www.ifoam.org ~
www.ifoam-eu.org

Висше училище “Земеделски колеж”
БЪЛГАРИЯ

Висше училище „Земеделски колеж” е
най-голямото
висше
училище
в
България, обучаващо професионалисти
в бакалавърска степен в сферата на
агробизнеса и развитието на селските
райони. То осъществява обучение и
образование
в
следните
области:
животновъдство,
растениевъдство,
земеделие,
туризъм
и
други
специфични занимания, развивани в
селските региони. Колежът има опит в
разработването
на
проекти
по
програмите ФАР, Сократес Комениус,
Леонардо да Винчи.

Доц. д-р Марияна Иванова
agricollege.mivanova@gmail.com
4003 Пловдив
бул. Дунав 78
+359 32 960356

www.agricollege.com

Евроцентър “Земя и околна среда”
БЪЛГАРИЯ

Евроцентър „Земя и околна среда” е
малка по размер неправителствена
организация, базирана в Пловдив,
България. Той се състои от експерти и
специалисти в областта на биологично
фермерство,
агроекологията
и
опазването
на
околната
среда.
Експертите и доброволците на центъра
работят за осигуряване на подходящи и
навременни съвети за фермери, дребни
производители,
преподаватели,
студенти и учители, така че те да се
възползват от финансовата подкрепа
на България и ЕС.
www.eurocentre.hostoi.com
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Доц. д-р Владислав Попов
vpopov_bg@yahoo.com
4002 Пловдив
ул Брезовска 4, ап. 15
+ 359 32 940073
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Институт EQUALITA
ГЕРМАНИЯ

Институт
„Equalita”
е
нестопанска
организация
за
квалификации
и
изграждане на мрежи в Европа. От
1992 г. тя е осъществила множество
проекти, обучения и консултации за
екологични и социални институции и
бизнеса. Един от акцент ите е обучение
за търговия с биологични продукти и
фермерство, другите са: темите СеверЮг и глобалното обучение. От няколко
години институтът се занимава и с
електронно обучение и уеб-базирани
дейности.

Улрих Дирман
Ulrich-Diermann@equalita.de
DE-50825 Köln,
Heliosstr. 6a
+ 49 2215108860

www.equalita.de

Център за професионално обучение GEORGIKI ANAPTIXI
ГЪРЦИЯ

ЦПО „Georgiki Anaptixi” е нестопанска
организация, основана през 1995 г.
Центърът осъществява широк кръг
дейности в областите: земеделие,
финанси и администрация, компютри,
здравно и социално дело, култура,
педагогика,
туризъм
и
услуги,
технически и транспортни, околна
среда; организирайки и изпълнявайки
програми за непрекъснато неформално
професионално
обучение,
фирмено
обучение, дистанционно образование и
други подобни дейности.

Никос Захарулис
nikos@geo.edu.gr
111 Socratous St.
41336 Larissa, Greece
+ 30 2410553203

www.geoan.gr

Румънски ресурсен център за промотиране и маркетинг на биологични продукти "EcoRPartner“
РУМЪНИЯ

„ЕкоРПартнър” е създаден по съвместна
инициатива на търговци с биологични
продукти от Румъния и група експерти
със солидни познания в областта на
маркетинга
на
биопродукти,
консултантските услуги, инспекцията и
одита
на
биологични
единици,
техническото
образование
и
професионалното обучение в сферата
на бизнеса с биопродукти.
Основната цел на центъра е създаване
на
платформа
за
взаимодействие
между
румънските
търговци,
преработватели и фермери за една поуспешна
търговия
с
биологични
продукти в Румъния.

Дамян Драгомир
damian@ecor.ro
Dionisie Lupu 50, Floor 1, Apt. 3,
District 1, Bucharest, Romania
+ 40 212102124
Fax: +40 318171136

www.ecor.ro
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Университет „Onsekiz Mart” – Чанаккале
ТУРЦИЯ

Университетът в основан през 1992 г.
През последните няколко години той се
разрастна бързо и сега има над 27000
студенти,
участващи
в
голямото
разнообразие
от
програми
на
2 института, 9 факултета, 6 колежа и
11 професионални колежа.
Университетът в Чанаккале участва в
няколко проекта по програма „Учене
през целия живот”.

проф. д-р Ахмед Адем
Текинай
aatekinay@yahoo.com
atekinay@comu.edu.tr
Canakkale Onsekiz Mart University
Terzioglu Campus
17100 Canakkale, Turkey
+ 90 286 18 00 18
Ext. 1542

www.comu.edu.tr

Асоциация на индустриалците и производителите на биологични продукти (ORGÜDER)
ТУРЦИЯ

Членовете на ORGUDER са активни
предприемачи.
Асоциацията
расте,
става все по-силна и по-активна
структура с всеки изминал ден.
Основни цели: да допринася за
развитието на биологичното земеделие
в
Турция,
да
се
подобри
конкурентноспособността на турската
индустрия на биологични продукти и на
вътрешния, и на международните
пазари, да следи най-новите открития
в сферата и да информира членове и
потребители за развитието на сектора
на биологични продукти, събирайки
всички от тази индустрия под един
покрив.
www.orguder.org.tr
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Мелахат Йозкан
orguder@orguder.org.trmozkan53
@hotmail.com
Büyükdere cad. Somer apt. 64/13
5.kat Mecidiyeköy
34 Istanbul, Turkey
+ 90 212 347 2560

http://ecoqualifyiii.cs.teilar.gr

