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Единици резултати от ученето
в професионалното образование и обучение (ПОО)

Европейската кредитна система за ПOO (ECVET) подкрепя ученето през целия 
живот, мобилността на европейските учащи и гъвкавостта на моделите за 
обучение за придобиване на квалификация.

• Резултати от учене - са оценки за това, което учащият знае, разбира и е в 
състояние да направи при завършване на учебния процес.

• Законът за професионалното образование и обучение изисква представяне на 
резултатите от учене в ЕДИНИЦИ. Единица резултати от ученето е набор от 
знания, умения и компетентности, които могат да бъдат оценени и 
валидирани. С придобиване на “единици резултати от учене” се очаква 
лицето да успее с усвоените умения да се реализира на пазара на труда,  а 
също и всяка единица да може да бъде самостоятелно оценена и валидирана. 



Партньори 
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Presentation Notes
Институтът за възстановяване и околна среда е испанска частна компания, посветена на развитие на селските райони, опазване на природното наследство, екологично земеделие, възобновяеми енергийни източници и обучителни дейности за насърчаване на устойчивото развитие. CoraNE е португалска организация с нестопанска цел с опит в областта на регионалното и селското развитие, създадена през 1995 г., като основната целева област е известна като Terra Fria Transmontana (Студената земя).



WHY?

Presenter
Presentation Notes
През последните години туризмът, свързан с наблюдението на птици, преживява бум в Испания и се превръща в източник на заетост и поминък. Тази тенденция трябва да бъде използвана по устойчив начин за много европейски селски райони. Затова е важно да се разработят нови методи на обучение, които да позволяват на туристическите компании и професионалистите да получат информация, с която да създават удовлетворяващи и атрактивни преживявания в орнитологичния/ бъруочинг туризъм. Понастоящем няма одобрен процес на сертификация, който да отличава орнитолог/ бърдуочър с по-специално образование от друг, който е просто любител птиците. �Ако искате да бъдете водач на орнитологични турове, като общо правило има две възможности:Да имате университетска степен по биологична наука, с по-късна специализация в зоология и екология.В случай, че сте любител, можете да изберете да сте самоук или да завършите един от курсовете по орнитология, предлагани от различни организации.  Европейските водачи сред природата имат нужда от по-голямо предлагане на възможности за обучение по орнитологични теми, тъй като считат, че са необходими знания за птиците и техните местообитания.Във връзка с това, учебната програма има за цел да осигури теоретико-концептуален и педагогически метод за запознаване на специалистите с ресурсите, стратегиите и дидактическите подходи за наблюдение на птици за туристически цели.



Понастоящем в Европа няма одобрен процес на 
сертификация, който да отличава бърдуочър с 
по-специално образование от друг, който е 
просто любител птиците. 
Ако искате да бъдете водач на бърдуочинг 
турове, като общо правило има две 
възможности:
• да имате университетска степен по 
биологична наука, с по-късна специализация в 
орнитология.
• да сте любител, самоук или завършил един 
курсове по орнитология, предлагани от 
различни организации.

Разликата между партньорските страни за да 
упражняваш професия – бърдуочинг водач
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Presentation Notes
Следователно, за да подобри тази специална туристическа оферта, свързана с птиците, проектът EUROBIRD предоставя набор от дейности на професионалистите в сферата.Професионалистите, към които е насочен проектът, добавят стойност към орнитологичното туристическо предлагане в Европа, благоприятстват опазването на природата и подпомагат местната икономика и развитието на селските райони, както и са ангажирани с отговорен и устойчив туристически модел.



Общата цел 
на проекта

насърчаване на 
наблюдаването на 
птици като средство 
за опазване и 
устойчиво 
използване на 
биоразнообразието 
в Натура 2000
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Presentation Notes
Ето защо е важно да се признаят и валидират две нови единици Резултати от учене (ЕРУ) на европейско ниво, които отговарят на търсенето на продукти и насърчаване на орнитологичния туризъм във връзка с биоразнообразието:  Интерпретация на природното наследство, свързано с  живота на птиците в мрежата Натура 2000.  Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители и проектиране на орнитологични турове. 



Целева група
• Бърдуочъри и любители на бърдуочинга
• Експерти в природния туризъм
• Екскурзоводи и интерпретатори на природата
• Предприемачи в сферата на селския туризъм
• Представители на местни инициативни групи
• Туроператори, предлагащи оферти за свободно време и активен туризъм
• Училища и центрове, предлагащи професионално образование и обучение 
• Квалифициран университетски преподаватели (биолози, еколози)
• Служители на институции, въвлечени в управлението на ЗТ, СЗЗ и биосферни паркове
• Млади хора от селските райони, без квалификация, които търсят първата си работа
• Безработни хора и търсещи преквалификация
• Селскостопански работници на непълно работно време



Дейности
• Дизайн и провеждане на учебна програма за две единици резултати от учене: 

„Интерпретиране на природното наследство, свързано с живота на птиците в 
мрежата Натура 2000“ и „Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и 
посетители и проектиране на орнитологични турове“

• Методическо ръководство за орнитологичен/ бърдуочинг туризъм.
• Мултимедийни материали със свободен достъп за обучение по 

орнитологичен туризъм.
• Дистанционен обучителен курс за наблюдение на птици на платформа 

Moodle.
• Събития за мултиплициране на ефекта на проекта.
• Други: Международни срещи. Партньорства със заинтересовани страни. 

Социални мрежи. План за разпространение на резултатите за 
биоразнообразието и природния туризъм.



Постигнато досега

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Проучване за включване на 
нова професия в списъка на 
професиите за професионално 
образование и обучение



Постигнато досега Interactive ResourcesManual and Didactic Guide

Curricular design of two 
competences units



Събитие за представяне на 
Ръководството за бърдуочинг през 
април
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