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Целева
група от
обучаеми

Оценяване и кариерно развитие

Ресурси

Методи и дейности на
обучение

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Очаквани 
резултати3

11 Кои са целевите групи на
програмата?

2 Къде ще учат целевите
обучаеми?

1 Какви основни професионални 
квалификации трябва да притежават 
учителите и обучителите, за да 
преподават по разработената 
програма?

2 Каква допълнителна квалификация 
ще се изисква от преподавателите?

3 Как ще се осъществи 
квалификацията на обучителите за 
повишаване на квалификацията / 
преквалификация на 
преподавателите?

1 Какви устойчиви методи на преподаване
и дейности ще бъдат използвани в
Учебната програма?

 

1 Кой ще отговаря за оценката на програмата?
2 Как програмата ще насърчи устойчивото развитие?
3 Как ще подкрепите сътрудничеството между училището и
обществото и представители на пазара на труда за оценка на учащите
се и техните постижения?

1 Как ще бъде структурирана
програмата за ПОО, за да
отговаря на изискванията на
Европейска зелена сделка –
теоретично, практически или
дуална програма?

2 Кои ще бъдат темите,
засягащи европейските
политики за зелен преход?

3 Какви стратегии за
преподаване и учене ще
бъдат използвани за принос
развиване на умения,
способности и нагласи,
насочени към подпомагане
на учащите се в адаптиране
към зеления преход?

1 Какви физически и 
цифрови ресурси ще 
бъдат използвани в 
програмата?

2 Как ще гарантирате, че 
средствата за 
преподаване и учене са 
устойчиви?

Съдържание
на учебната
програма

1 Какви подходящи теоретични
знания ще усвоят учениците?

2 Какви умения и компетенции
ще бъдат придобити?

3 Коя компетентност за
устойчивост ще развият
бенефициентите?

Квалификация
на учители и
обучители

Екологично

Ключови
партньори

1 На кого трябва да бъде делегирана
отговорността за координиране на
програмата по включване на
зелената стратегия в програмата?

2 Кои са съответните
заинтересовани страни, които ще
участват в зелената
стратегия?

3 Как всички дейности са свързани с
нуждите на всички заинтересовани
страни?





6 Съдържание

Дигитално

Целева група1 
1 За кого е създадена тази програма?
2 Какъв е процесът за признаване на
предишно обучение?
3 Какви съществуващи цифрови
знания или умения имат тези
обучаеми?
4 Как ще комуникираме или ще
достигнем до тези обучаеми/целева
група?

Оценка на програмата

Осъществяване
на програмата

Оценяване на обучаемите

2  4
 

8
 

5 

7 

Резултати от 
обучението3

1 Към коя индустрия или сектор е насочена 
програмата?

2 Кои професии изпитват недостиг на таланти?

3 Какви тенденции засягат индустрията или 
сектора?

4 Какви съществуващи пропуски в цифровите 
умения трябва да бъдат преодолени?

5 Защо са необходими тези умения?

6 Уменията могат ли да бъдат прехвърлени в 
други индустрии?

1 Какви видове съдържание
изисква програмата?

2 Какво разрешение за авторски
права и лицензиране са
необходими?

3 Какви връзки за допълнителна
информация или допълнителни
източници могат да бъдат
споделени при самообучение?

4 Какви цифрови инструменти са
необходими?

1 Каква е целта на оценяването на 

обучаемите?

2 Какъв тип оценки са необходими?

3 Какъв вид дейности и цифрови 

инструменти са необходими?

4 Оценката отразява ли съдържанието?
1 Как се измерва успехът?

2 Какви критерии се използват за измерване на успеха?

3 Как ще бъде оценена програмата?

4 От какви възможности може да се възползва обучаемият благодарение на програмата?

1 Какви материални и 
нематериални ресурси са 
налични?

2 Какви технологични ресурси 
са необходими (както за 
учители, така и за ученици)?

3 Какъв тип достъп е 
необходим, за да се 
възползвате от цифровите 
ресурси?

4 Какъв тип обучение ще 
трябва да приложи  учителят?

5 Как образователният 
персонал ще бъде повишава 
квалификацията си/ 
преквалифициран?

6 Какви разходи/
финансиране са необходими 
за тези ресурси?

Ресурси

1 Каква е общата цел на
програмата?
2 Какви знания, умения,
компетентности се очакват?
3 Съвпадат ли резултатите от
обучението с
идентифицираните нужди?

Пазар на труда

1 Каква е необходимата 
продължителност и времеви 
ангажимент за програмата?

2 Какъв е начинът на осъществяване 
на програмата?

3 Какви дейности ще включва 
програмата?

4 Как ще бъде тестван материалът?

5 Как обучаемият ще бъде ангажиран 
по време на предаването на 
програмата?





2 Ангажиране и 
комуникацияЦел Инструменти

Изночници

Наредби

Познания

Пространства1  3

7

4 5

6

Каква е вашата цел? Защо
разработвате тази програма?

Как ще ангажирате и
комуникирате с другите
заинтересовани
от програмата лица?

Какви инструменти ще
използвате?

Какви законови
разпоредби трябва да се
вземат подвнимание?

Какви физически и
виртуални пространства
ще използвате?

 
Какви познания трябва да се усвоят?

Съществуват ли знания/умения/
информация, които са задължителни

за започване на обучението?

Кои източници ще използвате, за да се 
усвоят и интегрират нови познания? Ще 
има ли възможност учителите и учениците 
да интегрират и използват други 
източници?

Интеграция
Скеле



Обучители Целева 
група

Ключови 
партньори

Уникалност

Третия сектор

Преквалификация
 

Бизнес1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Бенефициенти3

Кои ще бъдат обучителите?
Посочете изискванията за
квалификацията? 

Определете целевата група
обучаеми по програмата.

Как програмата ще
включва представители
на бюрата по труда и ще
отговаря на
изискванията на пазара
на труда?

Как ще се осъществи повишаването
на квалификацията или
преквалификацията на

изпълнителите на програмата?

Как по-добре ще се демонстрира
уникалността на включените

заинтересовани лица?
 

Определете основните
партньори, които ще
участват в програмата. 

Определете потенциални
директни и индиректни
бенефициенти

Определете
неправителствени и
частни ораганизации с
идеална цел.

Интеграция
Хора



Интеграция
Действие

Цел на 
обучениКаето

Нужди Умения

Промяна в управлението

План

Учебна среда

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Резултати3

Какви цели са залегнали в
програмата?

Кои са нуждите на пазара на
труда и на обществото, които
програмата трябва да
задоволи?

Какви умения ще бъдат
усвоени и подобрени?

Какви методи, стратегии
и подходи ще бъдат
приложени?

Методи

Опишете средата за усвояване на
учебния материал и

компетентностите и съдържанието.

Как ще постъпите ако е необходима
промяна в програмата?

Кои са очакваните резултати?

Структура на плана за
обучение?



Интеграция
Зелена перспектива

Разпределе
ние на
стойността

Средства и
инструменти

Оценка Компетентности

Устойчиво развитие
 

Система

Цели за устойчиво развитие

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Подобрения3

Как ще се подобри използването на
устойчиви средства и инструменти в
обучението?

Какво въздействие ще окаже
програмата върху околната
среда, енергийните източници
и и използването на енергия?

Какви компетентности
за устойчиво развитие
ще усвоят учениците?

Как всички дейности ще
задовалят нуждите на
заинтересованите лица? Как ще бъдат

разпределени ползите
от програмата?

Как програмата ще подкрепи целите
на устойчивото развитие?

 

 
Как програмата ще разпространи идеите за

устойчивото развитие?

Как ще се подобри
въздействието?



Интеграция
Синя перспектива

Онлайн Дигитални
инструменти

Приобщаващо
образование

Дигитални компетентности на обучаемия

Достъпност

Дигитални 
компетентности на 

обучителя
 

1  2  3

6

4

5

Как ще се усъвършенства
съчетаването на онлайн и
офлайн обучение? Как и какви дигитални

инструменти ще използвате?

Какви дигитални
инструменти ща
използване за
подобряване на
приобщаването?

Как ще се гарантира използването и доспътносттта на
ИКТ инструментите от всички?

 
От какви дигитални компетентности

ще се нуждаят учителите и
персонала? Как ще се осигури

компетентно обучение?

 
Какви дигитални компетентности ще

усвоят учениците и как ще бъдат
измерени?



Интеграция
Включваща перспектива

2 ВъздействиеРавенство 
между половете

Равни 
възможности

Интегриране

Културна 
чуствителност

Двупосочност

Етика1  3

7

4 5

6

Каква е вашата стратегия за
равенство между половете

Какво въздействие ще окаже
обучението върху личния
живот на обучаемите?

Как ще гарантирате
равни възможности за
достъп и участие в
учебния процес?

Съобразява ли се
програмата с
културните различия на
учаастниците?

Дейностите включват ли
зачитане на
универсалните етични
ценности?

Дейностите обхващат ли активното
участие на обучаемите в учебния

процес?
 

 
Как ще се гарантира интегрирането

на обучители, обучаеми и други
съответни заинтересовани лица с по-

малки възможности?



Интеграция
Въздействие

Ниво на програмата Целеви Задачи

Подобрения

Рискове

Устойчиви цели
 

1  2  3

6

4

5

Индивидуални 
резултати

Какво ще бъде въздействието
от програмата? Как ще се
измери? Какви са очакваните

индивидуални резултати?
Как ще ги измерите?

Как ще измерите
краткосрочните/
средносрочните/
дългосрочните задачи
за постигане на целите?

Какви са заплахите и възможностите за създаване на
желаното въздействие? Как ще ги измерите?

 
Как ще измерите постигнатите цели за

устойчиво развитие?

Как ще измерите усвоените знания/умения/
компетентности и краткосрочния/

средносрочния и дългосрочния ефект от
програмата върху заинтересованите лица?


