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Въведение 

 

Целта на този документ е да представи най-важните аспекти на 

проект Train_WIND във връзка с изпълнение на задачи, следване на 

процедури, натрупан опит и постигнатите резултати, така че те 

могат да послужат като помощно средство за всички онези, които 

възнамеряват да се  по обучават по проект, свързан с online 

обучение в технически области. 

 

Документът е разделен на пет части, като всяка от тях 

съответства на даден работен пакет в проекта. 

 

Част 1. Проучване на пазара на труда  

Част 2. Препоръки за развитие на електронно обучение  

Част 3. Платформа за електронно обучение 

Част 4. Пилотни курсове 

Част 5. Оценка на компетенции  
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Част 1. Проучване на пазара на труда 

С цел комуникация и събиране на информация в сектора на 

ветровата енергетика в проект TrainWind са реализирани следните 

дейности: 

 проведени са работни срещи с фирми в сектора във всички 

четири държави (BG, UK, ES, BE); 

 попълнени са два въпросника от служители и от 

участниците в пилотния курс на обучение; 

 посетени са няколко конференции на тема възобновяеми 

енергийни източници в ЕС, като е събрана външна 

информация, част от участниците и са раздадени брошури и 

бюлетини; 

 създадохме списък с повече от 200 компании в сектора на 

база на проучване в Интернет, като периодично биват 

информирани за развитието на проекта, електронното 

обучение и всички информационни материали; 

 създадени са два видеоклипа излъчени в България. 

Европейски пазар на труда във ветровата 
енергетика 

Известно е, че в Европа производството на вятърни турбини 

осигурява директно 64000 работни места и индиректно 43000 

според статистика от 2007 година. Реализацията на ветровите 

паркове, инсталирането и поддържане на ветрогенераторите 

осигуряват още 44000 работни места. Тези данни не включват 

работните места свързани с  т.н. „offshore“ ветрови паркове. 

Проучване в сектора сочи, че средно за 1MW инсталирана мощност 

се открива средно 0,4 работни места, свързани с експлоатацията и 

поддръжката на тези мощности. Доказано е, че е необходимо 1 

работно място за поддръжка на всеки 3MW мощност. Offshore-ната 

индустрия ще осигури сериозен брой работни места в настоящото 
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десетилетие. Към 2020 се оценява, е ветровата енергетика ще 

осигури 462000 работни места. От тези места 169500 (или 40%) са 

свързани с „offshore“-ни ветропаркове. Към 2030 г. се очаква 

заетите в „offshore“-ните инсталации да бъдат 300000, а общо 

заетите във ветровата енергетика да са 480000. 

Профил и умения на заетите 

Съществува набор от технически умения във ветровата 

индустрия, които изискват по-високо ниво на обучение и опит. Има 

недостиг на лица, особено с инженерни и управленски умения, 

както и при тези, които изискват умения в  'Наука, Технологии, 

Инженерство и Математика'  (STEM - Science, Technology, 

Engineering and Mathematics умения). 

Развитието на сектора на ветровата енергетика и свързаните с 

тях услуги предоставя възможност за нововъзникващи 

професионални специалности, подкрепени от голямата структура 

на стандартните работни места, извършвани от оператори, техници 

и професионалисти, от металургията, електрониката, химията, 

енергетиката, включително специалностите, свързани с 

поддържането на тези индустрии. 

Профил на уменията на заетите в сектора  

В сектора за производство на ветрогенератори се различават 

следните профили на заетите: 

 Инженер специалност по електромеханика.  

 Инженер специалност по механика.  

 Инженер специалност по аеродинамика 
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Профил на уменията на заетите с инсталиране, 
експлоатация и поддръжка на ветропаркове 

В сектора за инсталиране, експлоатиране и поддръжка на 

ветрови паркове се очертават 5 основни профила на заетите: 

 Инженер проектант специалност по електротехника, 

познаване на специализиран софтуер, за изчисляване и 

проектиране на електрически инсталации и генерация на 

електрическа енергия. 

 Инженер специалност в проекти за ВЕИ (Възобновяеми 

Енергийни Източници), умения в областта на 

електротехниката, строителни конструкции, топлотехниката, 

познаване на специализирани софтуери.  

 Строители на ветрови паркове, умения в областите на 

електромеханиката и електрическата генерация, 

сертификати за „височинна работа“ и работа с високо 

напрежение.  

 Мениджъри отговорни за ветровите паркове – инженери с 

познания в електротехниката, специализирани софтуери, 

икономически познания.  

 Лица за експлоатация и поддръжка на ветрови паркове, 

специални умения в електротехниката, софтуер за контрол 

и диагностика, опит в поддръжката на електрически 

инсталации, познания в електронното управление. 

 За всички изброени профили е необходимо много добро 

владеене на английски език, както и технически знания по 

езика. 
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Част 2. Препоръки за развитие на 

електронно обучение 

Работен пакет 3 на проекта е посветен на трансфера на онлайн 

курсове за обучение в областта на ветровата енергетика. Тези 

курсове са разработени в проекта e-WindTech след което са 

адаптирани и подобрени съобразно целевата група и нуждите на 

TrainWind проекта. След това курсовете са заредени в създадената 

платформа за дистанционно обучение. 

 
 

 
 

Фигура 2.1. От оценка на необходимостта до създаване и 

приложение на курсовете за електронно обучение в TrainWind 

Преди адаптирането на съществуващия материал е необходимо 

да се очертае акцента на новите курсове, спецификата на целевата 

група която ще бъде обучавана, нивото на знания на обучаваната 

група. 

Съществуват няколко теории за обучение, като в конкретния 

случай са интегрирани две от тях в създаването на курсовете. От 

една страна това е PI подхода (Programmed Instruction), а от друга 

страна т.н. подход 'Конструктивизъм'. 

Оценка на 
необходимостта 

Анализ на e-WindTech 
курсове 

Създаване на ново съдържание, фигури, 
разписване на интерактивни 

приложения 

Зареждане на курсовете в създадената 

платформа и подготовката за 

използването им. 

Създаване 

на новите 
курсове 

 

Приложение 
на курсовете 

WP2 

WP3 

WP4 
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'Programmed instruction' е метод на представяне на нови теми и 

знания на обучаемите в стъпки с нарастваща трудност. Обучаемите 

работят с създадения материал самостоятелно, с интензивност 

определена от те самите и полагат тестове за оценка на 

придобитите знания След полагането на тестовете те могат да 

видят коректните отговори или допълнителна информация. При 

този метод обикновено се използват компютри за представяне на 

учебния материал, но същевременно могат да се използват и 

учебници. 

Конструктивизма поощрява обучаемите да натрупват собствени 

знания базирани на индивидуален опит и да прилагат тези знания 

към конкретната среда. При тази педагогика обучаемите са в 

центъра на обучаемия процес за разлика от другите методи, където 

в центъра е обучителя. Обучаемите са активни участници в процеса 

на обучение, а не просто лица които поемат представената им 

информация. Електронното обучение подтиква обучаемите 

любознателно да търсят допълнителна информация, да създават 

нови връзки и нови знания. 

Комбинацията на тези два метода представлява един успешен 

подход, тъй като Programmed Instruction е успешен метод 

подпомагащ обучаемите да заучават структурирана информация 

докато Конструктивизма насърчава студентите да решават реални 

проблеми и да търсят самостоятелни решения. 

Създаването на курсовете в TrainWind може да бъде очертано 

като Programmed Instruction, но същевременно множеството 

интерактивни части заедно с работата на обучителя и 

възможността за търсене на нова информация, доказват наличието 

на аспекти на Конструктивизма в тези курсове. 

Един от най-широко използваните модели използван при 

създаването на курсове е познат като  ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation) Фигура 2.2. Този модел 

представлява рекурсивен системен процес, валиден за всяко 

съдържание на обучителен курс, независимо дали се базира на ICT 

или не.  
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Фигура 2.2. Модел ADDIE 

Анализ 

 При анализа създателят на курса идентифицира 

проблемите, целите и задачите на обучението, 

неодбходимостите на целевата група и съществуващото 

ниво на знание. Анализът също отчита особеностите на 

средата на обучение нейните ограничения и предимства , 

както и времевите граници на обучението. 

Дизайн 

 Това е системен процес на указване на обучителните цели и 

задачи. Детайлни графични изображения и прототипи се 

създават често на база на които се създава цялостното 

съдържание на курса. 

Разработка 

 Представлява реалната разработка на съдържанието на 

обучителните материали базирана на предишна стъпка 

Дизайн. 
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Приложение 

 При тази стъпка се реализира процедурата на обучение на 

обучаемите. Учебните материали са предоставени на 

групите обучаеми. Следва оценка на ефективността на 

създадените обучителни материали. 

Оценка 

 Тази стъпка се състои от две части: формираща и сумарна 

оценки. Формиращата оценка се прави на всяка стъпка на 

ADDIE процеса. Сумиращата оценка включва създадените 

тестове и други възможности за обратна връзка от 

обучаемите. 

Друг много важен аспект при създаването на електронни курсове 

е разбирането на разликата между традиционното обучение и 

електронното обучение. 

Традиционните курсове са значително по-големи монолитни 

структури, които са трудни за преобразуване в самоучители. За 

пример обучението с обучител за пет дни се базира на 60 минутни 

лекции следвани от 30 минутни дейности на обучаемите. Това 

обучение е фиксирано по време, насоченост и широта. То не 

адресира и не се нуждае непременно от допълнителна 

информация, примерно достъпна в интернет. 

Съществуват обаче и стратегии например RIO (Reusable 

Information Object) - многократно използван информационен обект. 

Тази стратегия е възприета за пример от CISCO.  

RIO е многократно използван независим обект. След като веднъж 

бъде създаден, RIO може многократно да бъде представен на 

различни медии или среди за презентиране. Всеки RIO обект може 

да бъде използван самостоятелно. Различни RIO могат да бъдат 

комбинирани за създаването на по-големи структури наричани RLO 

(Reusable Learning Object). 

RLO са широко използвани при мениджмънта на знанието и 

информацията. 
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В идеалния случай един обучителен обект е самостоятелно 

базиран на  статични или интерактивни компоненти. Всеки 

обучителен обект може да бъде тестван чрез оценки, които 

измерват параметри на обучението и ефективността. В самия 

обучителен обект може да се оформят различни групи като текст, 

аудио, флаш. В заключение, всичко, което се намира в обучителния 

обект може да се идентифицира с метаданни, така че при 

необходимост да бъде реферирано и търсено от автори и 

обучаеми. 

В резултат на грануларната структура тези обучителни обекти 

могат да се комбинират в различни йерархични структури, като 

лекции, модули, курсове или програми, като по този начин 

осигуряват съдържанието на тези структури. Например, същите 

обучителни обекти могат да бъдат използвани в обучение, което е 

базирано на решаването на задачи, изучаване на среди с 

възможност за обследване и др. 

 

 

Фиг. 2.3 Йерархия на курсовете 

За авторите, които създават съдържанието на тези курсове 

трябва да бъдат отбелязани следните предимства на тази 

стратегия:  
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 Дава възможност за създаването и използването на различни 

подходи на обучение; 

 Осигурява ръководство за авторите, като по този начин 

подпомага авторите за по-ефективно обучение, оценяване и 

използване на ресурсите; 

 Дава възможност на авторите да комбинират предишни и нови 

обекти и да създават по този начин нови решения съобразени 

с нуждите на обучаемите; 

 Поддържа както многократното, така и многоцелево 

използване от най-малките до най-големите структури на 

лекции модули и курсове. 
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Част 3. Платформа за електронно 

обучение 

Въведение 

Настоящата група от добри практики е разработена в следствие 

на преобразуването и трансфера на конвенционалния курс за 

ветрова енергетика eWindTech в интернет базирания 

образователен инструмент TrainWind. Трансферът включва 

обновяване на съществуващото медийно съдържание чрез 

въвеждане на интерактивни инструменти с цел подобряване и 

разширяване на методологичното и дидактично качество на 

обучителният материал.   

По време на трансфера и обновяването екипът осъществяващ 

проекта забеляза няколко полезни техники които бяха приложени 

при разработване на интерактивното съдържание. Тези техники 

бяха въведени за да решат специфични задачи свързани с 

трансферирания курс. Въпреки спецификата си обаче, тяхното 

приложение може да бъде разширено отвъд конкретната им цел и 

съответно да бъде използвано като добра практика за решаването 

други задачи свързани с интернет базираното обучение.  

Задачи и проблеми 

Анализа на съдържанието на наличният курс  и спецификата на 

мултимедийното му съдържание доведе до формулирането на 

няколко конкретни насоки за подобрение чрез разработка на 

интерактивно съдържание. Тези насоки могат да се обобщят като: 

Намаляване на екранното място заемано от мултимедийното 

съдържание 

Тъй като трансферираният курс е в интернет базирана форма, то 

най-добра визуализация при четене на материалите може да се 

постигне чрез концертиране на всяка в секция в един компютърен 
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екран. Използването на екрани с по-голяма дължина следва да се 

избягва тъй като разтеглянето на съдържането действа разсейващо 

на читателя. Опита обаче показва че решаването на по-горе 

описаният проблем е сравнително трудна, тъй като секциите които 

трябва да бъдат вместени в един екран често съдържат дидактично 

свързани текст, формули, таблици, графики, снимки и др.  

Добавяне на потребителска интеракция с цел подобряване на 

учебния процес  

Едно от основните предимства на интернет базираното обучение 

е възможността за използване на образователни материали 

позволяващи потребителска интеракция.  Това позволява учене 

посредством визуализация и натрупване на опит. Този тип 

материали обаче и по конкретно специфичните такива свързани с 

ветровата енергия, не са широко достъпни.   

Разработка на допълнително интерактивно съдържание 

позволяващо преподаването на трудни за обяснение учебни 

матирали посредством визуализация  

Учебните материали специфични за ветровите генератори 

съдържат значително количество от процеси и информация която е 

трудно обяснима без използването на специфични научни и 

инженерни термини и зависимости. От друга страна 

трансферираният курс -TrainWind е насочен към професионалното 

обучени и неговата целева група включва обучаеми които нямат 

специфичните знания свързани със висшето образование. Така за 

представянето на учебното съдържание е необходимо 

използването на специфични  визуализиращи и графични техники.   

В допълнение към така описаните задачи и проблеми може да 

се отбележи и необходимостта всички материали да бъдат 

съвместими с използвана платформа при запазване на тяхното 

качество. 
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Разработени добри практики 

Следвайки идентифицираните специфични нужди описани в 

предходна секция няколко подхода базирани на съществуващи 

решения а също така и на нови такива, бяха разработени. 

Съдържание може да се опише като: 

Интерактивни формули 

Интерактивните формули включват група от специфични за 

ветровата енергия зависимости представени като интернет 

базирано приложение. Конвенционалните способи за 

визуализиране на формули и зависимости чрез статично 

представяне на съдържанието включва описване на всеки един от 

елементите във формулата чрез текст - Фигура 1. Този способ 

обаче заема много от екранното място. Това създава трудности при 

извеждането на един екран на секции включващи текст и формули - 

както беше обяснено в предходната секция това може да доведе до 

намаляването качеството на курса. 

 
Фиг. 1 Конвенционално изобразяване на формула или зависимост 
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Разработеното решение включва използването на интерактивна 

медия с използването на минимално количество програмен код. 

Посредством интерактивното приложение описанието на 

елементите се изобразява при посочване върху съответния 

елемент. По този начин на екрана се изобразява само един от 

елементите на формулата. Това спестява значително екранно 

пространство. В допълнение се позволява на потребителя сам да 

изследва формулата или зависимостта избирайки непознатите за 

него компоненти. 

Пример за разработената интерактивна формула е представен на 

фигура 2.    

 
Фиг 2 Блокова диаграма на разработената интерактивна формула 

Този опростен подход за представяне на формулите е използван 

в трансферираният курс за представяне на зависимости свързани с 

ветровата енергия, но при същите условия би могъл да бъде 

приложен запазвайки своите предимства и във други сфери на 

образованието. Това решение е вече приложено и в още няколко 

курса водени в ТУ-Варна.  
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Фиг 3.Блокова диаграма представяща интерактивната мултимедия 

специфична за инсталирането и монтажа на ветрогенератори 

Интерактивно съдържание визуализиращи специфични 

материали свързани с инсталирането и монтажа на 

ветрогенератори 

Визуализацията е един от основните фактори в професионалното 

обучение. Така когато курсовете са кратки е необходимо есенцията 

на материала да бъде представена със съответното специфично 

графично изобразяване. Мнозинството от разработените и 

трансферирани материали са свързани с инсталирането и монтажа 

на ветрогенератори. За да може съдържането да отговаря на 

поставените в предходната секция проблеми и задачи 

визуализиращите материали са подготвени като групи от 
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интерактивни таблици. Този тип таблици позволява групирането на 

визуализиращите материали и събирането им във по малко 

екранно пространство.  

Този тип разработена медия е представена на Фигура 3.    

Интераквино представяне и визуализация на контрол за 

ветрогенератори 

Тези визуализиращи материали се използват за подобряване на 

представянето на учебното съдържание от курса. Те позволят 

обясняването на структурата и процесите специфични при 

управлението на ветрогенератори без използването на 

специализиран научен или инженерен език. Този тип материали 

включват представяне чрез 3D и 2D интерактивни анимации. 

Пример за разработена 3D интерактивна анимация е представена 

на фигура 5, а за 2D на фигура 4.   

 
Фиг 4. Блокова диаграма на разработена 2D репрезентация и 

визуализация на техника за контрол на ветрогенератор  
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Фиг 5. Блокова диаграма на разработена 3D репрезентация и 

визуализация на техника за контрол на ветрогенератор  

Добри практики - трансфер 

Пример за всеки един от разработените инструменти може да 
бъде намерен на интернет страницата на TrainWind - http://www.tu-
varna.bg/trainwind/ . В допълнение е включен и отворен програмен 
код на материалите разработен посредством processing 2 - 
http://www.processing.org. Примерният код може да бъде свален и 
приложен безплатно. 
  

http://www.tu-varna.bg/trainwind/
http://www.tu-varna.bg/trainwind/
http://www.processing.org/
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Част 4. Пилотни курсове 

Разработен бе Пилотен курс за обучение на технически персонал 

за поддръжка на апаратурата във ветровата енергетика, който 

използва възможностите на платформата за електронно обучение 

TrainWind. Общоевропейските измерения на ветровата енергетика и 

социалната и значимост за обществото изведе на преден план 

изискването за многоезичност на курсовете.  Поради това 

Пилотният курс е разработен на 4 европейски езика: английски, 

български, испански и холандски. По време на проекта TrainWind 

пилотни курсове са проведени в България и в Обединеното 

кралство. 

Основните етапи от организацията и провеждането на Пилотния 

курс в България и Обединеното кралство са обобщени на Фигура 

4.1.  
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Фигура 4.1. Етапи при организацията и реализацията на Пилотния 

курс TrainWind 

В следващите подсекции се изясняват дейностите по отделните 

етапи от курса и се отчита натрупания опит от проведените Пилотни 

курсове в България и Обединеното кралство. 

Идентификация на целевите групи 

Прецизната идентификация на целевите групи, който биха 

оползотворили в най-голяма степен знанията и уменията придобити 

по време на Пилотния курс, създава условия за успешната 
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реализация на завършилите курсисти в индустрията свързана с 

ветровата енергетика. Техническия персонал, преминал през 

Пилотния курс придобива квалификация, която позволява лесно 

приобщаване към дейности свързани с инсталацията, поддръжката 

и експлоатацията на съоръжения от ветровата електроенергетика.  

Изходна позиция при идентификацията на целевите групи е 

анализ на нуждите на пазара на труда и по-специално на 

електроенергийната индустрия. Основен момент е провеждането на 

разговори с ръководствата на компании от електроенергийния 

сектор и със служителите отговорни за назначаването на нови 

специалисти във фирмите от бранша.  Необходимо е да се изяснят 

критериите за подбор и назначаване на кадри с технически профил, 

като се вземе в предвид наличностите на пазара на труда и 

необходимата начална квалификация. 

В тази връзка, при организирането на Пилотния курс в България 

бяха проведени разговори с: 

 Ръководството на фирма ABC Wind Farm OOD, занимаваща 

се с инсталацията и поддръжката на ветропаркове на 

територията на Балканския полуостров, 

 Ръководствата на фирми, членове на Асоциацията на 

Производителите на Екологична Енергия (АПЕЕ) в 

България, а също и 

 Ръководствата на фирми специализирани в обучението на 

технически кадри за ветровата енергетика в Белгия, 

Испания и Обединеното Кралство. 

Анализ на информацията получена от тези източници позволи да 

бъде изяснен профила на целевите групи измежду които да се 

набират курсисти за Пилотния курс: 

 Техници работещи във фирми от ветровата енергетика, 

 Техници работещи в други сектори на индустрията, 

 Младежи завършващи средно техническо професионално 

училище и студенти,  
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 Неработещи млади хора. 

Набиране на курсисти 

Набирането на курсисти за Пилотния курс изисква няколко 

седмици работа, при внимателно планиране и подготовка на 

кампанията. Тази подготовка включва подготвянето на презентации 

които да обяснят целите и задачите на проекта TrainWind и 

възможностите и ползите, които Пилотния курс предоставя.  

Първоначално, представители на проекта TrainWind изнесоха 

презентации пред ръководството на няколко фирми от сектора на 

ветровата енергетика. Тези презентации бяха посветени на 

запознаване с възможностите на платформата за електронно 

обучение TrainWind и основните характеристики на Пилотния курс.  

Подготовката и представянето на тези презентации е изключително 

важен етап защото създава условия за получаване на подкрепа от 

индустрията, която е изключително важна при набирането на 

курсисти измежду техническия персонал работещ в частния сектор. 

Спечелването на доверието и поддръжка от ръководството на 

индустриални компании отваря възможността за провеждането на 

втория етап от презентации, които са насочени към мотивирането 

на персонала работещи във фирмите да се ангажират с Пилотния 

курс. Основен момент тук е да се подчертаят ползите от 

непрекъснато и целенасочено подобряване на квалификацията на 

техническия персонал и специалистите и възможността за 

комбиниране на придобиването на нови теоретични знания и 

практически умения.  

Друг набор от презентации и рекламна компания целяща 

информиране на студентите, следващи в програмите за 

придобиване на ОКС Бакалавър или ОКС Магистър, са насочени 

към изясняване на възможностите които Пилотния курс предлага. 

Тези информационни кампании са насочени към студенти 

обучавани по академичните програми „Нови Енергийни Източници” 

и „Електроенергетика”. За тази целеви групи, основната мотивация 
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е свързана с придобиването на знания и умения, но също така и 

грамота за успешно завършване на Пилотен курс TrainWind, които 

взети заедно водят до подобряване на шансовете за успешна 

реализация в сектора на ветровата енергетика. Грамота се издава 

на всички курсисти успешно преминали през целия курс на 

обучение и успешно решили тестовете към отделните модули на 

курса.   

Освен презентации и лични контакти, информацията за  Пилотен 

курс е необходимо да бъде поместена на уеб-сайта на проекта и 

разпространявана в интернет форуми.  

Използвайки описания тук подход, бяха набрани 40 курсиста за 

Пилотния курс в България и 14 курсиста за Пилотния курс в 

Обединеното кралство. Разпределението на курсистите според 

принадлежността им към гореспоменатите целеви групи е 

представено в Таблица 4.1. 

Таблица 4.1 Разпределението на курсистите според принадлежността им към 
целева група 

Категория курсисти Дял 

Техници работещи в ветровата енергетика (от фирми APEE и 
ABC),  

60 % 

Студенти в Бакалавърски и Магистърски програми на ТУ- Варна,  20 % 

Техници работещи в електро-разпределителни дружества, 5 % 

Безработни и младежи с друг профил. 15 % 

 

По време на кампанията за набиране на курсисти, на кандидатите 

бе предложен входен тест. Резултатите от входния тест служат за 

оценяване на предварителната компетентност на курсистите, като 

бяха формирани три групи: начинаещи, напреднали, много 

напреднали. За всяка от трите групи е заложен различен профил в 

Пилотния курс. За групата напреднали тестовете към модул 1 на 

Пилотния курс са разрешени от самото начало така че курсистите 

не са задължени да преминат през учебния материал, а могат по 

тяхно желание да преминат директно към решаването на тестовете. 

За групата на много напредналите по същия начин от самото 

начало са разрешени и тестовете към модул 2 на Пилотния курс.  

Така, курсистите от всички групи трябва да преминат през тестовете 
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от всички модули на курса, и на всички курсисти е предоставен 

достъп до целия учебен материал от курса.    

Семинар за начално обучение на курсистите 

Основната цел на семинара за начално обучение е да обясни 

процедурата и да определи времевия график за провеждането на 

Пилотния курс. По време на семинара курсистите са запознати с 

потребителския интерфейс на платформата за електронно 

обучение и са инструктирани за начина на самостоятелна работа.  

Самостоятелна работа с платформата за 
електронно обучение и Пилотния курс 

Тъй като по-голямата част от курсистите в Пилотния курс работят 

или учат и са заети през деня, курсистите бяха инструктирани да 

преминават по един учебен модул седмично. Препоръчителен 

график бе въведен в инструмента Календар на платформата 

TrainWind, така че курсистите да могат да синхронизират напредъка 

си.  Курсистите бяха инструктирани да прочетат и осмислят 

материала към всяка секция и след това да решат съответния тест. 

Освен крайния тест към всеки модул, всяка секция съдържа набор 

от междинни тестове които се отнасят към съдържанието и. 

Семинари и срещи за обучение  

След първата и втората седмица на Пилотния курс, в две 

последователни съботи, бяха организирани семинари с курсистите. 

Тези семинари целяха да се провери напредъка на курсистите и да 

се получи обратна връзка за евентуални проблеми при работа с 

платформата  или със съдържанието на Пилотния курс. Събраната 

информация послужи при донастройката и подобряване на 

функционалността на платформата. 
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Практически занятия и посещение на  вятърни 
паркове и инсталации 

След третата седмица от Пилотния курс курсистите бяха 

транспортирани до седалището на фирмата ABC Wind Farm ООД и 

вятърните паркове край град Каварна, където имаха шанса да се 

запознаят с различни видове оборудване. Експерти от фирмата 

запознаха курсистите с някой важни особености при поддръжката 

на машините и агрегатите на вятърните генератори. 

Оценка на компетенциите (COMET)  

След завършването на всички модули от Пилотния курс и 

решаването на съответните тестове, напредъка на курсистите се 

оценява с помощта на специализирано програмно осигуряване 

COMET.  Извършва се анализ на напредъка, чрез сравнение на 

резултатите от входния тест. 

Връчване на грамоти и събиране на мнения и 
препоръки 

Пилотният курс завършва с раздаване на грамоти на курсистите 

които успешно са преминали всички модули. На всички курсисти се 

предлага да попълнят специално разработените за целта 

въпросници, които позволяват да се изрази мнение на 

потребителския интерфейс на платформата за електронно 

обучение TrainWind и за полезността на съдържанието на Пилотния 

курс.  

След завършването на Пилотния курс, всички курсисти имат 

възможността да се включат в емайл група, която информира за 

събития и новини свързани с по-нататъшното повишаване на 

квалификацията.  
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Част 5. Оценка на компетенции 

Проектът представя CОМЕТ – софтуерен инструмент за оценка 

на компетенции. 

COMET представлява инструмент, в който може да бъде зареден 

различен профил на компетентност. За проекта TrainWind 

създаденият профил е предназначен за заети във ветровата 

енергетика техници. Този профил е създаден на база на проучване, 

опит от други проекти и отчитайки съществуващите курсове и 

учебни програми. 

Профилът е оформен и структуриран в 5 клъстера (секции): 

 Основен 

 Механика 

 Хидравлика 

 Електроника 

 безопасна работа 

 

Фиг. 5.1 
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За всяка от 5-те секции са създадени различни въпроси. Тези 

въпроси са формулирани така, че да оценят специфични области, 

умения, отношения. Инструментът осигурява възможността да се 

прави самооценка. Лицето трябва да отговаря на всеки въпрос 

отговор от скала от „лаик“ до „гуру“. 

 

Фиг. 5.2 

Организирането в клъстери дава възможност да се използва само 

един клъстер, а не целия профил. Трябва да се отбележи, че 5-те 

клъстера не съответстват на 5-те части на платформата на проекта 

TrainWind. Ако има празнота в знанията, тя се попълва от съответна 

част на платформата. 

След като оценката е направена има няколко начина да се видят 

резултатите. Може да се получи описание, или да се види като 

диаграми. Резултатите може да се покажат за клъстер, за целия 

профил или за отделни въпроси. Тези резултати могат да се 

сравнят със зададената норма. 
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Фиг.5.3 

 

Фиг. 5.4 

Съществува възможност за сравняване на резултатите на едно 

лице с друго лице (колега, ментор или друг). 
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Във ветровата енергетика голяма част от работата се извършва в 

екип. COMET осигурява възможност за анализ и оценка на 

компетентността на различни екипи. Оценява се наличието на 

всички необходими компетенции в екипа на база на оценката на 

отделните личности. Инструментът позволява създаването на екип 

от допълващи се личности, указва какви обучения са необходими и 

в коя насока. 

 

Фиг. 5.5 
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Фиг.5.6 

COMET е инструмент, предназначен за оценка на резултати от 

обучения, но е подходящ и за други подобни цели. COMET е 

инструмент за оценка на компетенции, придобити чрез обучения, 

опит, образование. Ако са открити съществени липси в знанието, то 

се търсят решения за попълването им. Инструментът насочва в кое 

направление трябва да се положат усилия. След предприетите 

мерки може отново да се използва COMET за оценка на напредъка 

и доколко обучението е било успешно. 
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Натрупан опит и предложения за бъдещи 
проекти: 

 В идеалния случай създаденият за проекта профил и 

приложен в инструмента COMET би трябвало да бъде 

напълно съгласуван и валидиран от сектора. Използването 

на профила в конкретна страна се препоръчва след като 

бъдат направени консултации с  компании в сектора и след 

като конкретния профил бъде променен спрямо конкретните 

нужди. По този начин ще бъде получен един специфичен 

профил за съответната страна различен от настоящия, тъй 

като изискванията и условията в различните страни са 

различни. Може да бъде създаден дори специфичен 

профил за дадена компания. 

 Настоящия проект е от типа трансфер на иновации, като 

основната информация, която е трансферирана се базира 

на предишния проект e- WindTech проект. Това води до 

факта, че създадения профил в COMET и трансферираните 

модули на курса не съвпадат напълно. Ако проектът се 

основава на развитие на нови курсове тогава първо можеше 

да се създаде профила на компетенцията базиран на 

дискусии с компании от сектора и след това да бъдат 

запълнени съдържанията на курсовете. Това ще позволи по-

добро съвпадение и съответно прилагането на инструмента 

COMET ще доведе до по-точни предложения за 

подобряване на обучението. 


