CREDCHEM‐Мрежа – Екологично състезание
Организационно Ръководство
2.

Ръководство за обучаващи

2.1

Методическо‐организационна концепция

Основната цел на екологичното състезание на CREDCHEM‐Мрежата е
доближаването на професионалното обучение до реалната икономика.
Участниците в състезанието получават проектни задачи, които
‐ ги поставят в реални ситуации от трудовия живот, даващи възможност за
‐ запознаванесизискваниятазатрайноразвитиевпрофесионаленконтекст.
Цел на професионалното обучение трябва да бъде създаването на предпоставки
пред обучаваните за усвояване на знания, умения и компетентности
(професионални и личностни компетентности), търсени и необходими на пазара на
труда (гарантиране на придобита пригодност за заетост).
Основенелементна пригодността за заетост е способността за изпълнение на
задачи при съблюдаване на правилата за трайност на икономическото развитие.
Трайност означава следното: така да се отговаря на потребностите на днешния ден,
че да не се залагат ограничения пред възможностите на бъдещите поколения.
При това е важно еднаквото възприятие и спазване на триизмерността на
трайността – икономическа ефективност, социална справедливост и екологична
отговорност.

Бъдещите работници и служители трябва да бъдат способни чрез своите действия
да допринасят за спазването на насоките за трайна икономика.
Икономика ‐ икономичност
‐ Специалистите трябва да осъзнават своята отговорност за спазването на
икономически правила и да познават инструментите, които могат да повишат
ефективността на тяхната работа.

Екология – опазване на околната среда
‐ Специалистите трябва да познават екологичните измерения на своите работни
места (знанията за околната среда като предпоставка за екологичен подход в
работата). Те трябва да притежават професионална компетентност за
минимализиране на рисковете и избягване на опасностите и да имат осъзната
отговорност за спазване на предписанията за здравословни и безопасни условия
на труд и за опазване на околната среда (личностни компетентности).
Общество – социална отговорност
‐ Специалистите трябва да притежават способности за успешни действия в
социалните структури на трудовия свят (солидарност, толерантност, умения за
интегриране, коопериране и самоотговорност, мирно решаване на конфликти)
иготовностзапоеманенасоциалнаотговорност. Това изисква допълнително и
умения и готовност за формиране и изказване на собствено мнение при
същевременно разбиране и приемане на позициите на другите.
Трансграничнотоекологично
състезаниедаванаучастницивпрофесионалнообучениеотразличнистранивъзможнос
ттаза запознаване с изискванията за трайно развитие в професионален контекст.
Те са поставени пред задачата да анализират отговарящи на професионалната им
насоченост задачи, спазвайки критериите за трайност на развитието, и да
предлагат и дискутират предложения за оптимизирането на трудовите процеси при
съблюдаване на икономически, екологични и/или социални аспекти.

По този начин те придобиват професионали и личностни компетентности, които им
дават възможност в по‐късния им професионален живот да действат в смисъла на
трайността.

Подготовката на задачите за състезанието от международния екип допринася
заедно със задълбочаването на компетентността за трайност и за
-

Разширяване на езиковата компетентност,

-

Укрепване на компетентностт за ИКТ,

-

Придобиванетонаопитвобласттанасамоорганизиранотоученеи

-

Събиранетонамеждукултуренопит.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Методическата концепция и организацията на екологичното състезание на
CREDCHEM‐Мрежата е резултат от изпълнението на проект „Трансфер на опита при
дизайна на професионалното обучение за трайно развитие (Euro‐NachII)” – номер
E/11/LLP‐LdV/TOI/147466.

Състезанието ще се провежда под егидата на „Европейското обединение за
образование и обучение по природо‐научни професии” (CREDCHEM‐Мрежа)
(Приложение 7) и се отнася към сфера на действие „Трансгранично учене чрез
проекти”.

Участниците в екологичното състезание на CREDCHEM‐Мрежата са учащи, които
завършват професионално обучение.
2.2

Протичане на състезанието

Членуващите в консорциума обучаващи институции разпространяват предложения
за задачи за всеки цикъл на състезанието (Приложение 1 – публикуват се на
интернет страницата задено с Призива за участие в състезанието –
http://euronach2.org).
Задачите са базирани на реални ситуации от трудовото ежеднение като тяхното
решаване изисква общото прилагане на компетентности по различни професии
(сформирането на професионални трансгранични проектни екипи).
Подробнаинформацияотносно задачите за състезанието ще бъдат публикувани на
интернет страницата под формата на отделни описания (Приложение 1),
съдържащи:
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

‐
‐
‐
‐
‐

Проектната задача
Поставената цел
Автора на проекта (водещата в състезанието обучаваща институция)
Данни за контакт (ръководна група, говорител на групата, тютор)
Професионални и други изисквания към потенциални партньори на ръководната
група.

Вобучаващатаинституция,
коятоподаваопределенапроектназадача,
сеформираръководна група(учащи от тази обучаваща институция, които ще получат
проектната задача за решаване).
‐ Къмтазиръководнагрупасеприсъединяват учащи от други обучаващи институции
(ръководна група + учащи от други обучаващи институции = проектен екип),
които разширяват профила от компетентности на групата (надпрофесионално
учене).
‐ Готовносттазасътрудничествоседоказвачрезподаваненадекларация за интерес.
‐ Ръководните групи могат да се свързват с учащи от други институции / други
професии, чийто опит е необходим за успешното решаване на проектната
задача.
‐ Членоветенаръководнатагрупаприематв своята група подходящикандидати (=
сформиране
на
проектен
екип).
Броятначленоветенаединпроектенекипелимитиран
(съхраняване
на
работоспособността).
‐ Всеки проектен екип избира свой говорител.
‐ Всеки проектен екип получава подкрепа от тютор, който се избира от
обучаващата институция, подала и поела отговорността за проекта.
‐ Членоветенапроектнитегруписе договарят за работен план (задачи, срокове,
отговорности, сроковете за протичащото състезание са дадени в Приложение 3).
‐ Резултатитеотработата по проектите трябва да бъдат предадени до април
(срокът е даден в Приложение 3) под формата на Powerpoint‐презентация
(максимално 20 слайда), като постер (A 0) или като видео. Допускат се
приложения, документиращи протичането на проекта. Ако не се договори друго,
работният език е английски.
За координацията на състезанието отговаря г‐н JensHofmannотSBG
(j.hofmann@sbgdd.de). Г‐нХофмане лице за контакт на говорителите на проектните
екипи и на тюторите.
Основните етапи в протичането на състезанието са дадени в Плана на дейностите
(Приложение 3).
Къмпротичанетонасъстезаниетосевзематпредвидисъгласуванията
относно
съдържанието и организацията при подготовката му през предходната година.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Потенциалниучастницисе привличат посредством постер (заглавна корица на
Организационното ръководство), насочващ вниманието към екологичното
състезание на CREDCHEM‐Мрежата. ПосредствомQR‐код те получават достъп до
интернет страницата на проекта www.euronach2.org, където намират необходимата
информация.
2.3

Платформа за информация и комуникация

Консорциумът за състезанието поддържаплатформа за информация и комуникация
www.euronach2.org, която популяризираекологичното състезание CREDCHEM‐
Мрежата и служи за комуникация между членовете на консорциума за
състезанието и участниците в него.
2.4

Оценяване на материалите от състезанието

2.4.1 Професионално оценяване от обучаващите институции
Определяне на принадената стойност:Принадената стойност на състезанието се
състои в това, че чрез изготвянето на материалите за състезанието участниците в
него придобиват професионални и / съответно личностни компетентности по
темата за трайното развитие, които не са заложени в учебния план и надхвърлят
дадените в него минимални изисквания (повече в Приложение 4).
Оценяванетосеосъществява
посредством
набазатанаединникритерии (Приложение 8).

формуляр

за

оценка

и

Издаваният сертификат документира доказуемо придобитите чрез решаването на
задачите допълнителни, нови компетентности.
‐ Членовете на проектните групи, чиито разработки отговарят на тези изсквания,
получават от „CREDCHEM‐Мрежата“ сертификат, удостоверяващ принадената
стойност на участието.
‐ В Приложение 6 се предлагат формулировки за описанието на доказуемата
принадена стойност на придобитите компетентности. Така се подобрява
сравнимостта на получените сертификати.
‐ Описанието на придобитите допълнително компетентности се ориентира по
индикаторите на Европейската квалификационна рамка (EuropeanQualificati‐
onsFramework).

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

2.4.2 Определяне на победителя от състезанието чрез жюри от учащи
‐ Организаторите на състезането избират по тяхно мнение шест най‐добри

разработки и ги публикуват на страницата на проекта www.euronach2.org .
‐ Учащите от участващите в състезанието обучаващи институции дават onlineсвоя

вот по разработките и така определят победителя в трансграничното екологично
състезание на CREDCHEM‐Мрежата 2013/2014.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

