
За проекта 

Европейската асоциация за ветрова енергия 

(EWEA) обяви, че очаква сектора на вятърната 

енергия на ЕС да създаде над 250 000 нови 

работни места през следващото десетилетие. 

Официалните данни сочат, че всеки MW инста-

лирана мощност вятърната енергия създава 

около 5 работни места за квалифициран персо-

нал.  

В България търсенето на специалисти по експ-

лоатация и поддръжката във ветровата енер-

гетика се оценява на около 1500 работни места.  

Проектът TrainWind е съобразен с това нараст-

ващо търсене и предлага възможности за про-

фесионално обучение на специалисти, бази-

рано на съвременни информационни и кому-

никационни технологии.  За целта, проектът 

TrainWind създаде платформа за електронно 

обучение, която предлага професионални кур-

сове чрез дистанционно обучение. Подготвени 

са модули с разнообразни тематика и тестове 

за оценка на напредъка на курсистите, които са 

насочени както към придобиване на базови 

знания, така и към усвояването на практически 

умения, съгласно нуждите на трудовия пазар в 

съвременната ветрова енергетика. 

Целеви групи 

Проектът TrainWind е в полза на работещите в 

сектора на ветровата енергетика, и подпомага 

тяхното професионално развитие. Обучението 

е насочено и към младите специалисти, които 

желаят да се преквалифицират или допълнят 

знанията и уменията си за работа със най-

съвременните технологии и поддръжка на съо-

ръженията. 

 

 

За контакти: 

Доц. д-р инж. Венцислав Вълчев 

Технически Университет – Варна  

Varna 9010, Studentska str, 1 

Тел: +359-896-875-302 

Емайл: venci.valchev@tu-varna.bg 

http://www.tu-varna.bg/TrainWind/ 
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Платформа за е-обучение TrainWind  

Платформата за електронно обучение ТrainWind 

(http://www.tu-varna.bg/TrainWind/) предлага кур-

сове за дистанционно обучение на четири езика 

(Английски, Български, Испански, Холандски), като 

курсистите могат да изберат предпочитаният език 

в началото и да превключват към всеки от другите 

езици по всяко време. Тази гъвкавост подпомага 

усвояването на специфичната терминология, ко-

муникацията с колеги от чуждестранни компании и 

достъпа до чуждоезична специализирана литера-

тура и документация.  

Пилотният курс реализиран посредством платфор-

мата TrainWind  включва пет учебни модула, като 

всеки модул съдържа средно по шест теми и един 

или повече теста за оценка на знанията.  След ус-

пешно издържане на всички тестове, курсистът 

получава достъп до следващият модул от курса. 

Работната среда на платформата включва и набор 

от помощни инструменти, като календар, форма за 

търсене на информация и система за вътрешна 

електронна комуникация, които позволяват ефек-

тивно планиране и комуникация между препода-

ватели и курсисти. 

Потребителски интерфейс 

Трите елипси на фигурата по-горе показват: 

(1) Съдържанието на английската версия на първи-

ят модул от пилотния курс, 

(2) Секцията с помощни инструменти за планиране 

и комуникация с курсисти и преподаватели, 

(3) Секцията за състоянието на настройките на пот-

ребителския акаунт.  
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