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Проектът LIKE  

 

Целта на проекта “LIKE Gender Equality“ е да повиши вниманието на и да предостави 

обучителни материали за справянето с половите неравенства в дигиталните медии. 

Целевата група са медии, които съдържат полови стереотипи в съдържанието си, 

особено видео игрите, рекламите, и уебсайтовете.  

Материалите, курсовете и насоките са създадени за: 

• Продуценти на съдържание, предназначено за дигиталните медии – фотографи, 

илюстратори, копирайтъри и др. 

• Тези, които са пряко въвлечени във вземането на решения в тези среди – уеб 

дизайнери, графични дизайнери, адвертайзъри, специалисти по маркетинг и др. 

• Учители и преподаватели, които обучават другите за създаването и 

използването на дигиталните медии. 

LIKE Gender Equality се осъществява с подкрепата на Erasmus+, като част от усилията 

на Европейския съюз за превръщането на равенство между половете в социален и 

професионален приоритет. 

Според Европейската Комисия „Медиите имат централно положение, чрез което те 

влияят върху разбиранията, идеите и поведението на обществото […] Те могат или да 

забързат или да забавят процеса на промяна към равенството между половете“ 
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(1) Въведение 

 

Представените насоки за признаването на резултатите от ученето в обучителния 

модул са предназначени за използване от учители/обучители както и от потребители 

на профила за да се разбере какво може да постигне даден резултат от обучението и 

как той може да подобри прозрачността.  

Предоставените насоки са директно свързани към профила на резултата от учене на 

проекта LIKE Gender Equality (LGE) и не са предназначени да се използват като общ 

наръчник за използването на ECVET и други профили на резултат от учене. Такива 

можете да намерите на страницата на секретарията на ECVET. (www.ecvet-

toolkit.eu/userguide). 

 

Поради това, за тези насоки, трябва да се имат предвид следните, конкретни за 

проекта предпоставки: 

• Не съществуват подобни профили за квалификация или програми подобни на 

създадените в рамките на проекта 

• Профилът описва резултатите от учене, които ще са придобити при 

приблизително време на учене от 4 часа, следователно съдържа „микро“ 

квалификации 

• Създаденият профил описва микро квалификации, които включват единствено 

теми свързани с равенството между половете и вниманието, което се обръща 

по време на създаването на дигитално съдържани и следователно съдържа 

добавки към вече съществуваща квалификация. 

•  В допълнение, обучваващите се имат нужда от различни знания, умения и 

компетенциии, придобити в професионалното образование и работа за да 

стигнат описаните резултати от учене на обучението за „Равенство между 

половете в дигиталните медии“. Тези знания, умения и компетенции не са 

покрити от профила. 

• Поради естеството на профила, е трудно да се представят ситуации в които 

резултатие от учене трябва да са валидирани като предварително учене или 

мобилност в процедурата за валидиране 

• Тези насоки са предназначени да помагат на целевата група, съставена от 

обучители/учители/потребители, да разберат създадения профил и ноговото 

съдържание; и да се изясни как и къде той попада в съществуващите вече 

квалификации. 

 

 

http://www.ecvet-toolkit.eu/userguide)
http://www.ecvet-toolkit.eu/userguide)
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(2)  Целева група на профила 

 

Както е описано по-горе, профилът на LIKE Gender Equality е съставен от добавки към 

съществуващата квалификация. Обучителната програма и кореспондиращият профил 

към резултатите учене са като цяло насочени към хората и техния работен живот, но 

могат да бъдат отворени и към други (например хора, които разработват съдържание в 

свободното си време или ученици/студенти). Консорциумът по проекта е 

идентифицирал редица от квалификации от различните участващи страни, които могат 

да бъдат считани за основни квалификации за този профил (виж Идентификация на 

свързаните формални квалификации, О3). Идентифицираните профили са: 

• Копирайтъри 

• Разработчици на игри 

• Графични дизайнери  

• Видео продуценти 

 

Но също и функции от сорта на: 

• Мениджъри на проекти 

• Обществени мениджъри (Community managers) 

• Front-end разработчици 

• Продуценти на видео игри  

• Журналисти 

могат да бъдат целеви групи на тази обучителна програма. 

Въпреки това този списък не е изключващ и всеки човек, който разработва дигитално 

съдържание и медия в най-общия смисъл могат да бъдат считани за част от целевата 

групата. 

 

 

(3) Резултат учене – Развиване на общ език в обучението 

 

За да може да се постигне по-голяма прозрачност и сравняването на 

квалификационното съдържание, инструментите EQF и ECVET работят с резултати 

учене. Чрез детайлното описване, на това, какво един обучаващ трябва да знае и да 

умее, за да завърши дадена обучителна програма, инструментите целят да предложат 

повече прозрачност на квалификациите както и да предложат помощ при 

документирането, валдирането и оценката. Инструментите на ECVET като 

Меморандума на разбирателство (the Memorandum of Understanding) са предназначени 
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да създадат споделено разбиране за квалификационното съдържание. Как ECVET и 

инструментите му работят е обяснено в големи подробности в ECVET Toolkit (виж по-

горе). 

Резултатите на ученето, са основите на профила на LGE и са също основите за 

създаването на споделеното разбиране за квалификационно съдържание отвъд 

границите. Резултатите учене са дефинирани като знания, умения и компетенции. 

  

• „Знания“ означава количеството факти, принципи, теории и практики които са 

свързани с областта на работа или учене. Те се описват като теоретични и/или 

фактологични знания; 

• „Умения“ означава способността да се прилага знанието и използването на 

ноу-хау за осъществаването на задачи и решаването на проблеми. Те са 

описани като когнитивни (логическо, интуитивно и креативно мислене) или 

практически ( съдържащи сръчност и използването на методи, материали, 

инструменти и приспособления);  

• „Компетенции“ означава доказуемата способност да се използва знанието, 

уменията и личните, социални и методологични умения при работни или учебни 

ситуации и професионално и лично развитие. Те се описват въз основа на 

отговорност и автономия. 

   

Резултати от ученето 

• Описват резултата от квалификацията / учебния процес, а не на самия процес 

• Следователно те се отнасят до професионалните квалификации, а не до 

развитието на даден човек и неговите професионални компетенции 

• Те се описват и по начин, ориентиран към обучаемите ( например какво даден 

обучаем може да обясни или направи, а не какво учител или обучител е 

трябвало да предаде) 

• Трябва да е удостоверимо и оценяемо и за това е нужно да е описано по 

категоричен начин 

• Същността на процеса на учене и на обучителните методи, които са приложени 

на са от значение за резултатите от ученето, които са формулирани в профила. 

 

Профила на резултатите от ученето на LGE е разработен базирайки се на 

обучителната програма на курса на проекта LIKE Gender Equality и взимайки предвид 

изискваните компетенции, идентифицирани в тази област от всичките четири 

участващи страни. 
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(4) Единици резултат от учене и ECVET точки 

 

Резултатите учене са обикновено описани като единици. Като цяло, единица от учене 

(понякога също наричана „модул“) е компонент или елемент от квалификация, която 

съдържа разбираем списък от резултати от учене, които могат да бъдат придобити, 

валидирани и индивидуално оценени. В нашият случай LGE профилът се състои само 

от една единица, защото представя микро-единица, която може лесно да бъде 

придобита и оценена без да бъде реструктурирана на индивидуални единици. 

 

Единици резултати от учене могат да бъдат определени за една квалификация или да 

обединяват няколко (типичен пример са трансверсни умения като единици за здраве и 

безопасност),  но те могат и да описват така наречените „допълнителни квалификации“ 

, които не са част от официалните квалификации или учебнате програма – точно като в 

случая на профила на LGE. 

В случая на профила LGE, партньорите по проекта, заедно с национални експерти, 

които са били посветени в процеса на развитие, са развили LGE профила за резултати 

от ученето, базиран на обучителната програма и са установили крайния вид на 

формулировката  на резултатите от ученето, съобразявайки се с мнението на 

експерти; идентифицирали са и  са анализирали уместни формални квалификации, 

които нашите квалификации-добавки могат да допълбят;  анализирали са и са развили 

форми на сертификационен модел на този профил с квалификации. 

Повече информация за резултатите от ученето и как се формулират, единиците 

резултати от ученето и как официалните квалификации се структурират, можете да 

намерите в инструментите на ECVET. 

Проблемът с ECVET точките е бил често обсъждан още от началото. По принцип, 

целта е да се измерят определени (единици) резултати от ученето така че да се 

прецени степента на (елементите на) квалификация. В практиката, обаче това се 

оказва сложно. Разпределянето на ECVET точки  на единици или профили не е нужно 

за прехвърлянето или валидирането на резултатите от учене, още повече пък за 

прозрачност. Поради това и заради произхода на профила LGE, който е микро–

единица, консорциумът реши да не разпределя никакви примерни точки на профила. 

 

(5) Оценяване, валидиране и признаване на резултати от учене 

 

Като говорим за признаване на предишно обучение или за обучителни фази в чужбина, 

проблемът с оценяването , валидирането и признаването на резултати от учене и/или 

единици резултати от учене става релевантно. Както бе описано горе, понеже в 

случаят имаме работа с микро–единица и квалификация-добавка, тези въпроси не са 

свързани с проектът LGE по същият начин.  
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Общо взето ,за  признаването на (част от) профил от резултати от учене, участващите 

страни трябва да се справят с оценяването , валидирането и признаването на 

резултати от учене уповавайки се на национални регулации и процеси на 

сертифициране.   Това прави проблемът с оценяването , валидирането и признаването 

сложен. Той включва:  

Оценяване на резултати от учене означава методи и процеси използвани за 

установяване степента, до която обучаемият действително е придобил определени 

знания, умения и компетенции; 

Валидирането на резултати от учене е процес на потвърждаване на определени 

оценени резултати от учене, придобити от обучаващия се, кореспондират  със 

специфични резултати, които може да са нужни за дадена единица или квалификация.  

Признаването на резултати от учене  е процесът на удостоверяване на официално 

придобити резултати от учене чрез възлагането на единици или квалификации.  

 

Партньорите отговарят за избора на процедурата / метода за оценяване. В случая на 

проектът LGE , понеже няма официални еквивалентни квалификации, които да 

използва процедурата на признаване , няма нужда да се отнасяме до проблема. 

Консорциумът на проекта е изготвил модел на сертификата, не официално признат, 

който е широко разпространен в сектора във всички участващи държави: баджове 

(openbadges). След преминаване на обучителната програма, участващите трябва да 

покажат, че са усвоили резултатите от ученето представени в профила и да получат 

сертификат.  

В проектът LGE, оценяването се извършва чрез игровият елемент на обучителния 

курс. След преминаването на обучителната игра, участващите доказват, че са 

придобили главните резултати от ученето . Въпреки това, оценяването на LGE 

профила може да се направи и по други начини, като например: 

• Оценяване базирано на проекта 

• Учене чрез казуси 

• Презентиране и дискутиране с изпитна дъска 

• Традиционни тестове, писмени и устни 

 

 

(6) Препратки и повече информация 

• ECVET инструмента и ръководство, www.ecvet-toolkit.eu 

• Ръководство за описване на единици резултати от ученето, Национална 

контактна точка ECVET в Германия: www.ecvet-info.de 

 

http://www.ecvet-toolkit.eu/
http://www.ecvet-info.de/
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(7) Профил на резултатите от ученето за LIKE квалификацията „Равенство 

между половете в цифровата медия“ 

 
 

Предварителни бележки: 

Дефиниция за резултат от ученето 

Резултатите от ученето (РУ) описват какво е научил,  разбрал и може да изпълни за 

завършването на обучителен процес, обучаващият се. РУ са дефинирани на базата на 

знания, умения и компетенции. 

Знания са фактите, принципите, теориите и практиките свързани с дадена работа или 

обучение. Биват описани като теоретични и / или фактически.  

Умения са способностите да се прилагат знания и практики за да завършване на 

задача и за решаване на проблеми. Разделят се на когнитивни (логическо, интуитивно 

и креативно мислене) или практически (включващи сръчност и използването на 

методи, материали и инструменти); 

Компетенции са доказаните способности за използване на знания, умения и лични, 

обществени  и методологични способности в работна или обучителна среда както и в 

професионалното и личностно развитие. Описват се като отговорност и автономост. 

 

Моля имайте в предвид , че профила на резултатите от ученето е разработен за 

обучението „Равенство между половете в дигиталната медия“ и води само до знания, 

умения и компетенции свързани с този курс. Още повече, обучаващите се имат нужда 

от професионални знания, умения и компетенции придобити в сферата на 

професионалното обучение и работа за да достигне до исканият резултат от учене на 

обучението  „Равенство между половете в дигиталната медия“. Заради широката 

целева група на обучението, професионалните знания, умения и компетенции не могат 

да се включат в този профил. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Знания Умения Компетенции 

Той / тя е способен/ способна да обясни различни 
постъпки на жени и мъже в цифровата медия и 
стереотипите, които ги съпътстват. 

 

Той / тя е способен/ способна да опише често 
срещани полови предразсъдъци и различни форми 
на половото неравенство в цифровата медия. 

 

Той / тя е способен/ способна да обясни 
приложимостта на равенството между половете 
както по принцип така и в цифровите медии. 

 

 

Той / тя е способен/ способна да обясни връзката 
между цифровото съдържание и равенстовто 
между половете. 

 

Той / тя е способен/ способна да опише главните 
факти  Директива (2013)1 на европейският съвет 
относно равенство между половете. 

 

Той / тя е способен/способна да опише произхода 
на неравенството между половете, свързано с 
културното представителство по отношение на 
образованието и възпитанието (семейство, 
училище, играчки, книги ...); култура (традиции, 
обичаи ...); социални норми (приятели, медии, 
видео игри) и медии (включително цифрови медии). 

Той / тя е способен/способна да идентифицира 
полови стереотипи в различни медийни източници и 
да дискутира тяхното влияние. 

 

Той / тя е способен/способна да оцени дигиталното 
съдържание по отношение на неговото позитивно 
или негативно влияние над равенството между 
половете в различни медийни източници. 

 

Той / тя е способен/способна да обясни и да 
приложи връзката между цифровото съдържание и 
равенството между половете в контекста на 
неговата/нейната работа. 

 

Той / тя е способен/способна да създава медийно 
съдържание,което е неутрално по отношение на 
половете в медиен източник като уебсайт, социална 
медия, реклама и видео игра и може да отстрани 
половите предразсъдъци в дигиталната медия. 

 

Той / тя е способен/способна да разбере и обясни 
дълбоко вкоренените и неосъзнати пречки пред 
неравенството между половете и е в състояние да 
ги отстрани в своята работа. 

 

 

Той / тя осъзнава 
отговорността си отностно 
напредъка или регресията на 
равенството между половете 
чрез съдържанието, което 
създава или разпространява. 

 

Той / тя може самостоятелно 
да оцени значението на 
половете към цифровото 
медийно съдържание и да 
създаде балансирано полово 
съдържание в различни 
ситуации и медии. 

 

 


