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В този брой

РЪКОВОДСТВОТО ЗА УЧИТЕЛИ В ПОО

РАМКА НА ПОЕКТА VWBL

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ Ръководството за учители в ПОО 

Радваме се да споделим с Вас актуалните новини по проект 
„vWBL- Виртуално обучение в сферата на ПОО“, vWBL – 
Виртуалното  обучение в системата на ПОО, проект финансиран  
по  Еразъм+ . 
Проектът има за цел да предостави персонализирани решения 
за реалните нужди на системата на ПОО в след пандемията от 
COVID 19. Проектът vWBL има за цел да развие компетенциите 
на учителите от ПОО, за подбряване на  ефективността онлайн 
обучението, както и  да развие компетенциите на учителите  
за създаване на на собствени онлайн уроци.  Проектът ще 
се допринесе за развитие на приобщаващото образование 
предотвратяване на  опасността от изолация на учащите в 
неравностойно положение.
След последния ни бюлетин учители и експерти в сферата на 
ПОО от Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша 
допринесоха за разширеното проучване на проекта, резултатите 
от които са включени в Ръководството за учители в системата на 
ПОО.
Ръководствотот представлява описание на  стандартите 
и критериите, които ще подкрепят учителите в ПОО при 
планирането на учебното съдържание за дистанционно 
обучение, например:

• планиране на логистичните аспекти на дистанционното 
обуюение,  дефиниране на целта, съдържанието, стратегиите 
за обучение и системата за оценка на учениците.

• Създаване на учебно съдържание, което е подходящо за 
практическо обучение.

• Планиране и управление на задачите за учениците, като се 
има предвид достъпността на онлайн съдържанието. 

• Избор на различни  мотивационни стратегии при онлайн 
обучението.

Всички твърдения, стандарти и препоръки в Ръководството 
се основават на консултации с опитни професионалисти от 
сферата на ПОО, от  европейските страни партньори по проекта-  
Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша.
Ръководството vWBL е достъпно на английски, португалски, 
естонски, италиански, гръцки, български и полски език на 
следния интернет адрес: https://www.vwbl.eu/en/news/guide-vet-
teachers-virtual-wbl 

Партньори

EPRALIMA Escola profissional do Alto 
Lima - Cooperativa de interesse publico e 
responsabilidade limitada, Portugal

Kuressaare Ametikool (KRTC), Estonia

JANUS Ltd, Italy

The University of Naples Federico II, Italy

IPCP, Bulgaria

Eurosuccess Consulting  (EUROSC), Cyprus

OIC Poland Foundation, Poland
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Рамка на проекта

Резултатите от изследването предоставят 
надеждни по отношение общата рамка на 
проекта, в контекста на дистанционното 
образование и обучение.

КЛЮЧОВИ КОМПОНЕНТИ
• Преподаване и учене
• Оценяване
• Професионално развитие на учителите
• Оборудване и обратна връзка

ФАКТОРИ
• ПОЛИТИКА – политика на  ЕК за ПОО 

и национални политики на отделните 
държави

• УПРАВЛЕНИЕ –управление на  системата на 
ПОО на ниво образователна институция 
(училище).

• СЪТРУДНИЧЕСТВО/ПАРТНЬОРСТВО – 
сътрудничество между ментори, учители, 
ученици и съвместна работа

Рамката на проекта vWBL е основа за 
бъдещото създаване на обуюителния  курс- 
Дистанционно обучение за ПОО.

Оценка на ръководството

През месец ноември 2021 г.  учители/обучители от системата за  ПОО оцениха 
Ръководството по дистанционно обучение за учители в ПОО.  30 учители/
преподаватели в системата на ПОО предоставиха  своите коментари и препоръки:

Повече от коментарите на учителите са много положителни:

„Ръководството има ясна структура и е лесно за разбиране“:
„Ръководството е практически насочено  и адресира ясно нуждите на  
крайните потребители“
„Съдържанието на отделните раздели е  достатъчно за разглеждане на 
конкретната тема“

Ето какво казаха експертите относно общата оценка:
„Много изчерпателно ръководство. Добра работа!”
„Вярвам, че сте свършили страхотна работа, няма какво да добавя“
„Много изчерпателно съдържание, няма какво да добавя“
“Добре анализирано и написано съдържание”
„Много добра работа като цяло“
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Партньори по проект vWBL:
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Следващи стъпки

Обучителен курс 

„Дистанционно обучение в системата на  
ПОО“
Курсът има за цел да  подобри  уменията на 
учителите в системата на ПОО за провеждане 
на онлайн обучение, съгласно рамката на 
проект vWBL.

Обучително събитие в Кипър

Кратко съвместно обучение „Осведоменост 
и компетенции на учителите в ПОО за 
предоставяне на онлайн обучение“ ще бъде 
организирано в Кипър през ноември 2021 г.

Допълнителна 
информация:

www.vwbl.eu
info@vwbl.eu
https://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL


