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С Ъ З Д А В А Н Е  Н А  О Н Л А Й Н  Б А З А  
Д А Н Н И  С  М Е Т О Д И  И  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И  Н А С О К И  З А  
У П Р А В И Т Е Л И  

ИНТЕРВЮ 

с Радосвета Дракева, 

представляваща Дружество „Знание”, 

за създадената база данни по проект 

QualiTools  

 

В: Какви са предпоставките за създаване на 

онлайн база данни?  

Радосвета Дракева: Обикновено учителите и 

обучителите на възрастни работят сами и имат 

много малко време да се подготвят за обучение. 

Ето защо QualiTools  предоставя методи, които са 

лесни за употреба и могат да бъдат адаптирани 

за различни обучителни ситуации. Методите 

спомагат за повишаване на качеството на 

различни етапи от обучението. Базата данни 

беше създадена, позовавайки се на  

предположението, че повечето от обучителите 

използват компютър и имат достъп до интернет. 

По този начин те ще могат да потърсят метод по 

време на час или на почивка и да го използват.  

В: Освен създадения наръчник QualiTools, сте 

създали и онлайн база с методи. Какви са 

нейните предимства в сравнение с 

наръчника? 

Радосвета Дракева: Базата данни ни дава 

възможност да търсим конкретен аспект, когато 

избираме методи. Обучителите могат да избират 

методи на базата на различни критерии, като 

продължителност (от 15 мин. до 1 час), вида на 

дейността ( индивидуална задача, групова 

работа, отворена дискусия и т.н.) , както и 

конкретната сфера на осигуряване на качество. 
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Базата данни е организирана по същия начин  

като и селектираните 65 метода в Наръчника, 

които са разделени в 5 отделни раздела. 

В: Кой може да използва базата данни? 

Радосвета Дракева: Базата данни може да бъде 

използвана от всеки обучител, който желае да 

подобри качеството на работата си, използвайки 

различни методи на обучение. Разбира се, има и 

специфични методи само за обучители в ИКТ 

сектора. 

В: На какви езици ще бъде достъпна базата 

данни? 

Радосвета Дракева: Освен на английски език, 

методите са преведени на полски, немски, 

български и португалски.  

 

В: В какви раздели са организирани методите в 

базата данни ? 

Радосвета Дракева: Разделите покриват целия 

процес на обучение, от самото начало  на 

опознаване на участници и обучител, 

идентифициране на очаквания и предишен опит 

(8 метода). Вторият раздел покрива методи за 

планиране, документиране и рефлектиране 

върху ученето и обучението, който заема и най-

голяма част от базата данни и наръчника (29 

метода). В следващите раздели можете да 

намерите методи за саморефлексия на 

обучители (7 метода) и 15 метода за даване и 

получаване на обратна връзка. Голяма добавена 

стойност имат включените методи за трансфер 

на наученото в практиката. 

В: По какъв начин се търсят методите в 

базата данни? 

Радосвета Дракева: Както вече споменах, 

базата данни има функция за търсене, която 

спомага за намирането на метод на базата на 

различни критерии - раздел, вид на дейността, 

времетраене и др.  

В: Има ли възможност методите да бъдат 

принтирани за обучителите? 

Радосвета Дракева: Да, възможно е. 

Материалите могат да бъдат изтеглени в pdf 

формат и принтирани след това. Описанието на 

методите също може да бъде принтирано. 

В: Какво прави различна тази база данни 
според Вас? 
 
Радосвета Дракева: Методите са описани в 

детайли и могат да бъдат лесно използвани по 

време на обучение, в класната стая, в 

университета и в продължаващото обучение.  Те 

дават идеи на потребителите как да подобрят 

качеството на работата си, както и 

разнообразието на методите които могат да 

бъдат използвани в различни обучителни 

ситуации – от индивидуални задачи, до групова 

работа и общи дискусии. Базата данни 

предоставя не само описание на методите, но и 

материалите необходими за тяхното 

реализиране.  

В: Какво прави този продукт иновативен? 
Защо обучителите да използват тази база 
данни? 
 
Радосвета Дракева: Иновативността на продукта 

се кирие  във факта, че качеството в обучението 

не е задача само на управляващите и не може да 

бъде гарантирано от сертификатите за качество. 

Качеството на обучението  трябва да бъде  и 

отговорност на самите обучители.  

В: Само за ИКТ обучители ли са избраните 
методи?  
 
Радосвета Дракева: ИКТ обучителите са нашата 
пряка целева група, но всички 
обучители/учители могат да ги използват . 
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В: Какво прави този резултат устойчив? 
 
Радосвета Дракева:. Онлайн базата данни ще 

бъде достъпна поне до края на 2023г. Също така 

ще може да бъде използвана от всеки 

заинтересован в режим 24/7.  

Уебсайт : www.qualitools.net 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРОЕКТ QUALITOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньори :  

 Społeczna Akademia Nauk, Полша  - Marta 

Kedzia (координатор) 

 ABIF (аналитично консултиране и 

междудисциплинарни проучвания), 

Австрия – Karin Steiner  

 European Peer Review Association – EPRA, 

Австрия – Maria Gutknecht-Gmeiner 

 „Bridges for Future” Ltd., Великобритания 

– Duncan Chamberlain, Daniel Zastawny 

 CECOA –Център за професионално 

обучение по търговия и бизнес 

Португалия – Cristina Dimas, Vanda Garcia 

Vieira,  

 Дружество „Знание”, България – 

Радосвета Дракева, Валентина Георгиева 

 

Продължителност на проекта:  

септември 2015 – август 2018 

 

http://www.qualitools.net/
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РАЗДЕЛИ В БАЗАТА ДАННИ И 
НАРЪЧНИКА 
Разделите, които ще намерите в базата данни 

започват с началото на всеки обученителен 

процес. 

Запознаване с очакванията и предишния 

опит на обучаемите 

 
Мотивацията за учене може да бъде поддържана, 

ако обучителят взима под внимание очакванията 

на участниците. Формираните вече умения и 

знания са важни за обучителя, в процеса на 

надграждане на нови.  

Получаване на междинна и финална 

обратна връзка от участниците 

 

Използването на методи за обратна връзка по 

време на обучението е важно за обучителите, за 

да могат да получат информация за опита на 

участниците (какво са научили до момента, как се 

чувстват по време на процеса на обучение, какво 

още искат да научат и др.), както и да могат 

своевременно да адаптират програмата и стила 

на обучение. В края на обучителния процес, 

обратната връзка помага да се установи  до каква 

степен заложените цели са постигнати и какво 

може да бъде усъвършенствано в бъдеще.  

 

 

 

 

 

Подготовка, документация и оценка на 

процеса на обучение 

 

Фокусът върху процеса на учене на обучаемите е 

съществена част за успешното обучение. 

Планирането, оценката и документирането на 

учебния процес подобряват качеството, като 

дават обратна връзка както на обучаемия, така и 

на обучителя.  

Рефлексия между обучителите, относно 

учебния процес 

 

Тази област е единствената, която се фокусира 

върху качеството на обучението, без да е част от 

самия обучителен процес. Обсъждането и 

обмяната на идеи за методи на обучение и 

проблемни ситуации по време на обучение, е 

важен аспект,  който обучителите често 

пропускат.  
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Резултати от ученето и трансфер на знанията  

 

Съществен, но често пренебрегван елемент от 

успешното обучение е трансфера на наученото в  

практиката. Как може обучителят да гарантира 

това? Какво може да се направи, за да проучи 

този факт?  

 

 

РАБОТНА СРЕЩА В ЛИСАБОН, 
НОЕМВРИ 2016: 

 

През ноември 2016г. се проведе партньорска 

срша в Лисабон, където беше обсъдена 

бъдещата работа по проекта. Фокусът беше 

поставен върху различните методи QUALITOOLS. 

Всеки партньор трябваше да представи по един 

метод, използван в практиката.  

 

Освен това, посетихме Rumos- национален 

представител на ИКТ обучението и 

сертифицирането. Запознахме се обучителните 

практики в една от успешните организации за 

ИКТ обучение, която предоставя обучения 

онлайн, както и такива на място.  

 

Посещение на ИКТ организацията  Grupo 

Rumos (www.gruporumos.org)  

 

Два дни на сериозна работа бяха наградени с 

прекрасно време, чудесна храна и 

доброномерени хора.  

 

 

http://www.gruporumos.org/
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В ПРОЦЕС: НАСОКИ ЗА 
УПРАВИТЕЛИ 
След приключване на обобщения доклад, 

наръчика QUALITOOLS и базата данни с 65 

метода на английски,полски, немски, български 

и португалски, започна работата по създаването 

на насоки за управители. През есента на 2016г. 

Всички партньори проведоха интервюта и фокус 

групи относно стимулирането на употребата на 

методите   QUALITOOLS от управленското ниво в 

организацията. 

 

Насоките за управители ще подпомогнат 

внедряването на селектираните методи в 

професионалните центрове на обучение по ИКТ. 

Насоките са насочение към управители в ЦПО 

или отговорника за качеството на обучението в 

организации , предоставящи обучение по ИКТ. 

Смятаме, че те са хората, които трябва да 

подкрепят обучителите да използват QualiTools в 

тяхната ежедневна работа.  

Публикуването на насоките е планирано за 

лятото на 2017г. на сайта на проекта 

www.qualitools.net. Те ще бъдат достъпни 

първоначално на английски и после ще бъдат 

преведени на езиците на партньорите (полски, 

немски, български и португалски).  

 

ВАЖНО! 
 

Международен уебинар по проект QualiTools. 

 

На 4ти  Април 2017г. меджу 10:00 и 11:30ч. ще се 

проведе международен уебинар, организиран от 

австрийския партньор Европейската Асоциация 

по Peer Review. Уебинарът ще се проведе на 

английски език. 

Кой може да се включи? 

Уебинарът е отоврен за всеки, който има интерес 

да се запознае с методите QualiTools. По време 

на онлайн лекцията, ще имате възможност да 

задавате въпроси и да обменяте опит с други 

експерти.  

Имате ли нужда от допълнителна информация? 

Моля, свържете се с нас на  info@peer-review-

network.eu   

Как да се включа? 

Ако сте заинтересован/а, може да се 

регистрирате на посочения линк: 

survey.impulse.at/index.php?sid=18878&lang=en 

 

 

http://www.qualitools.net/
mailto:info@peer-review-network.eu
mailto:info@peer-review-network.eu
http://survey.impulse.at/index.php?sid=18878&lang=en
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Конфереция в Австрия  

Информационното събитие по проекта ще се 

състои на 31ви Март 2017г. във Виена. 

 

ABIF организира първото голямо инфомационно 

събитие по проект QUALITOOLS, където ще бъдат 

представени методите QUALITOOLS, онлайн 

базата данни и наръчника. Всеки участник ще 

получи наръник с 65 селектирани метода. 

Събитието ще се проведе с подкрепата на Public 

Employment Austria и Austrian Unions 

Federation.Преди представянето на проекта, 

професор Elke Gruber от университета в Австрия 

ще сподели основни проучвания за качеството 

на продължаващото образование и обучение.  

 

 

 

 

 

NEXT STEPS 

F2F СЕМИНАРИ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ 

ПАРТНЬРИ  

Вече започна организирането на семинарите 

QualiTools за обучители. Всеки ще се организира 

по два семинара с цел изпрабването на 

методите на практика. На всеки семинар ще 

присъстват по 25 обучителя.  

Очаквайте повече информация скоро. 

 

 

 

 

 


