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На кратко 

WinEra – “Подобряване на конкурентоспособността на европейските винарски стопанства в 

съвременната ера” е проект в рамките на програма Еразъм +, който има за цел да повиши 

конкурентоспособността на европейските винарни чрез развитие на техния потенциал за 

производство и популяризиране на биологични и биодинамични вина. Чрез иновативен 

процес на професионално обучение проектът ще подкрепи биологичното лозарство в 

Европа, интегрирайки в обща учебна програма всички аспекти, свързани с развитието на 

биологичното лозарство (земеделски техники, производствени методи, маркетинг, 

комуникация, етика и корпоративна социална отговорност). 

Основните цели на проекта са: 

- Подобряване на възможностите за развитие и засилване на потенциала за растеж 

на винарските изби в ЕС чрез навлизане на пазара на биологични и биодинамични 

вина; 

- Развиване на специфични знания и компетенции във винарните от ЕС за 

производство и популяризиране на биологични и биодинамични вина; 

- Осигуряване на трансверсално, мултидисциплинарно и специално разработено 

обучение по биологично и биодинамично производство и промоция на вино в 

отговор на специфичните нужди на винарните; 

- Подобряване на информираността, че виното е част от културното, 

гастрономическото и ландшафтното наследство на страната; 

- Увеличаване на подкрепата, предоставяна на фермерите и производителите на 

вино за навлизане на пазара на биологично вино; 

- Насърчаване на прилагането на биологично земеделие и производствени подходи 

сред производителите на грозде и лозарите; 

- Насърчаване на използването на устойчиви земеделски практики и методи за 

производство на вино сред земеделските производители и винарски изби в ЕС; 

- Насърчаване на по-широкото използване на биологични и биодинамични вина сред 

клиентите от ЕС. 

Наръчникът за обучители (ментори) е основно ръководство за ролите и задълженията на 

обучителите, участващи в обучителни дейности по време на този курс за комбинирано 

обучение. Мотивацията и ентусиазмът на обучителя са изключително важни за успеха на 

този проект, тъй като те изпълняват ключова роля в осигуряването на интерактивност и 

участие сред обучаемите.  

Ролята на обучителя в курса WinEra насърчава постигането на целите на обучаваните. 

Онлайн или лично представянето на обучителите е от основно значение за увеличаване на 

участието, ангажираността, мотивацията и взаимодействието по време на курса. 

Обучителите на курса WinEra имат ролята на ментори, които са в състояние да ръководят 

обучаемите по време на техния собствен процес на обучение, осигурявайки възможност за 

задълбочаване на знанията, уменията и развитието на професионални нагласи по 

отношение на биологичните и биодинамичните вина в Европа. 
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Наръчникът обхваща набор от методологии и насоки за подпомагане на менторите, 

участващи в обучителните дейности, така че да могат да изпълняват ефективно своите 

задачи. Като използват наличните технически и педагогически ресурси, те ще помогнат на 

обучаемите да развият съответните умения и компетенции, описани във всеки модул. 

Наръчникът има за цел да насочи и квалифицира обучители за правилното прилагане и 

развитие на курса за комбинирано обучение на WinEra. 

 

1. Въведение 

Това ръководство ще ви помогне да предоставите най-добрата подкрепа на обучаемите и 

да им помогнете да преминат успешно курса за комбинирано обучение на WinEra. 

Препоръките и съдържанието в това ръководство предоставя педагогически принципи, 

базирани на опита и експертизата на членовете на проекта WinEra в подкрепа на процеса 

на наставничество. Надяваме се, че това ръководство ще ви помогне да развиете 

положителна и активна учебна среда, която ще доведе до положително и ефективно 

обучение. 

 

2. Контекст на обучението 

През последните години, особено в Европа, процесите на сближаване достигнаха и до 

образователната област, по-специално до висшето образование. Те започнаха с т.нар. 

Болонски процес през 1998 г. и в момента се прилагат във всички участващи страни. Този 

процес, който наред с останалите си цели, се стреми да създаде по-конкурентоспособна 

Европа, където мобилността на професионалистите е реалност, доведе до дълбоки 

промени. Например: приемането на сравнима система от квалификации, автоматичното 

признаване на квалификации между участващите страни, прилагането на системи за 

осигуряване на качеството и признаването и подобряването на обучението през целия 

живот.  

Всички тези промени поставят обучаемия в ролята на главен герой на собствения му учебен 

процес, където информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са използвани като 

инструмент за улесняване на обучението, който може да подобри качеството му, както от 

педагогическа, така и от управленска гледна точка. И именно такъм нов модел на 

комбиниране на обучението и ИКТ представлява електронното и комбинираното обучение.  

Комбинираното обучение е производно на електронното обучение и се отнася до система 

за обучение, съчетаваща дистанционно обучение и присъствени занимания. Присъствените 

сесии и дейности допълват електронното обучение и подобряват придобиването на 

социални и практически умения на обучаемите, необходими в професионалния свят.  
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2.1 Предимства и недостатъци на комбинираното обучение 

Предимства Недостатъци 

Елиминира много от времевите, 
пространствените и икономическите 
затруднения 

Изисква минимални технологични умения 
от страна на обучаемите и обучителите 

Гъвкава методология, тъй като обучаемите 
имат собствен темп на обучение 

Изисква обучаемите да притежават умения 
за автономно обучение, отговорност и 
самомотивация 

Улеснява изграждането на индивидуални 
и групови знания 

Увеличава чувството на самота, 
безличност, изолация и т.н. с последващия 
риск от изоставяне на курса 

Позволява комбинация на различни 
материали 

Изисква връзка с интернет, понякога с 
необходима по-висока скорост 

Улеснява актуализирането на 
информацията и съдържанието 

Може да се наложи промяна на културата, 
особено на институционално ниво 

Позволява симулация на дейности Може да обезцени онлайн обучението и 
да даде висока оценка на присъствените 
занимания 

Фигура 1: Елементи на комбинираното обучение 

Комбинирано 
Обучение

WinEra 
платформа

Съдържание

Ментори

Обучаеми

Организация

Оценка и 
мониторинг
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Дава възможността за развитие на 
колективна динамика 

 

По-добра лична интеграция между 
участниците 

 

Увеличава възможността за работа в 
мрежа, работа на място и технически 
посещения 

 

 

3. Достъп до дигиталната платформа 

Курсът WinEra се хоства в платформата Moodle. Moodle е платформа за обучение, 

предназначена да осигури на преподаватели, администратори и учащи една стабилна, 

сигурна и интегрирана система за създаване на персонализирана среда за обучение. С над 

10 години развитие, ръководено от педагогиката на социалната конструкция, Moodle 

предлага голям набор от ориентирани към учащия инструменти и среди за съвместно 

обучение, които дават възможност както за преподаване, така и за обучение. 

Платформата Moodle е много лесна за използване от потребителя. В курса WinEra 

платформата ще има следните роли: 

- Обучител/Ментор: Обучителите могат да правят всичко в рамките на курса, 

включително да променят дейностите, да контактуват и да оценяват обучаваните. 

- Нередактиращ обучител/ментор: Нередактиращите обучители могат да 

преподават в курсове и да оценяват обучаваните, без да променят дейностите. 

- Обучаван: Обучаваните обикновено имат по-малко правомощия в рамките на курса, 

те могат да преглеждат дейностите и да изпращат задачи, но не могат да променят 

дейностите. 

. 

3.1 Включване на обучител/ментор 

1. Първо, обучителят трябва да се регистрира в платформата Moodle, където е качен курсът. 

За целта той/тя трябва да влезе в платформата и да се регистрира. За да се регистрира, 

той/тя трябва да кликне върху „Създаване на нов акаунт“ (подчертано на изображението 

по-долу). След това ще бъде пренасочен към регистрационния формуляр, който трябва да 

попълни. 

https://online.eurosc.eu/moodle/login/
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2. След като регистрацията в платформата се завърши, обучителят ще получи имейл за 

потвърждение, който ще му/й даде достъп до платформата. Той/тя ще намери връзка в 

имейла, която трябва да последват, за да ги насочат към сайта EUROSC Moodle, където ще 

може да види всички налични курсове. 

 

3. След това трябва да изпратят съобщение до администратора на сайта или имейл до 

info@eurosc.eu, за да ги запишат ръчно като ментори/обучители в курса. 

mailto:info@eurosc.eu
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3.2. Включване на обучаем 

1. Подобно на включването на обучителите, обучаемите трябва да се регистрират в 

платформата Moodle, където се предлага курсът. За целта те трябва да влязат в платформата 

и да се регистрират. За да се регистрират, те трябва да кликнат върху „Създаване на нов 

акаунт“ (подчертано на изображението по-долу). След това те ще бъдат пренасочени към 

регистрационния формуляр, който трябва да попълнят. 

 

2. След като завършат регистрацията си в платформата, те ще получат имейл за 

потвърждение, който ще им даде достъп до платформата. Те ще намерят връзка в имейла, 

която трябва да последват към сайта EUROSC Moodle, където ще могат да видят всички 

налични курсове. 

 

https://online.eurosc.eu/moodle/login/
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3. След това трябва да отидат до началната страница на сайта (вляво) и да намерят курса 

WinEra. 

 

4. След като изберат курса, обучаемите трябва да попълнят ключа за записване, 

предоставен от обучителя и да кликнат върху Запиши ме: WinEraStudent 

 

 5. С тяхното записване студентите ще имат достъп до курса и ще получат имейл за 

потвърждение. 
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4. Платформа за обучение 

Модулите са проектирани така, че обучаемите да могат да получат знанията, уменията, 

компетентностите и способностите за всеки конкретен модул в рамките на курса. Всички 

модули следват една и съща структура:  

- Теоретично съдържание в PDF формат (с директна връзка към секцията на 

Интерактивната библиотека). Всеки модул представя различен аспект от 

съвременните техники, процеси и тенденции в биологичното и биодинамичното 

лозарство и вино-производство. Съдържанието е актуално и включва диаграми, 

изображения, фигури и линкове за по-добро разбиране на материала. 

- Материали: всеки модул съдържа набор от допълнителни материали като 

видеоклипове, статии, доклади и др. За допълване на знанията. 

- Казуси. Казусите представляват подробни примери, свързани с основната тема 

на модула, така че обучаемите да намерят практически приложения на 

съдържанието му. Тези казуси включват интервюта, добри практики от винарни 

или експерти, лични истории и европейски проекти. 

- Дейности. Обучаемите имат възможност да разработят индивидуални или 

групови проекти, в които могат ефективно да прилагат придобитите теоретични 

познания. Повечето от тези дейности са предназначени да бъдат изпълнени по 

начин, който да позволи на обучаващите се да се опознаят, да споделят опит и 

да увеличават работата в мрежа. 

- Тестове за самооценка. В края на всеки модул има multiple choice тестове, с 

които обучаващите се да проверят усвоените знания. 

- Библиография. Голям списък с референции във формат APA е достъпен за 

допълнително четене. 

- Интерактивна библиотекa. Този раздел е колекция от материали за 

допълнително четене и други свързани информационни източници, базирани на 

теми от модулите от курса WinEra. Колекцията включва учебни материали, 

мултимедия, статии и други публикации, за да могат обучаемите да 

консолидират своите знания и да придобият по-нататъшна информация за 

винопроизводството. 

- Допълнителните ресурси на WinEra: всички създадени в рамките на проекта 

допълнителни материали или публикации ще бъдат включени като 

допълнителни ресурси към курса за обучение на WinEra, включително 

Ръководство за сертифициране на биологично и биодинамично вино. 

 

5. Съдържание и структура на курса 

Обучителният курс WinEra е структуриран в пет основни глави и 17 модула. Всяка глава се 

позовава на основен аспект на биологичното или биодинамичното винопроизводство и 

включва кратко видео интервю с мнения и съвети от международни биологични лозари, 

винари и експерти. Курсът е отворен за фермери, предприемачи, производители на вино, 
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лозаро-винарски специалисти, обучители и всяка друга заинтересована група, участваща в 

биологично и биодинамично производство на вино. Поради това се очаква участниците да 

имат минимални познания за производството на вино, включително правила и техники. 

Курсът съдържа следните глави: 

1. Въведение в биологичното лозарство и винопроизводство: 

Тази глава предлага на обучаемия първо общо въведение в основните концепции и 

принципи на биологичното земеделие, биологичното лозарство и винопроизводство в 

Европа. Главата съдържа информация за действащите европейски разпоредби в тези 

области, тяхното развитие и историята на тяхното прилагане. 

 

2. Производствени технологии в областта на биологичното и биодинамичното 

винопроизводство 

Тази глава позволява чрез различни модули обучаемите да се доближат до всички 

технически аспекти на лозарството и биологичното производство на вино, от засаждането 

на лозите до бутилирането на продукцията. Както се споменава в различните модули, за 

обучаемия е необходимо да овладее основни познания в лозарството и производството на 

вино, тъй като модулите се фокусират върху техническите особености, свързани с 

биологичното сертифициране и, в по-малка степен, биодинамиката. Глава 2 включва 

следните модули: 

 Техники на култивиране 

 Резитба 

 °Борба с плевелите 

 Болести и вредители 

 Поддръжка на почвата 

 Процес на винификация 

 Съхранение и отлежаване 

 

3. Маркетингов и икономически подход към биологичното винопроизводство 

Чрез тази глава обучаемият ще открие икономическите особености на пазара на биологични 

вина, очакванията на потребителите; маркетинговите и комуникационни стратегии и 

дейности, които най-добре отговарят на характеристиките на този пазар. Той също така 

подчертава характеристиките на икономическия модел, свързан с биологичното лозарство 

и винопроизводство. Тази глава включва четири модула: 

 Социологически и исторически анализ на потребителите 

 Маркетингови стратегии, адаптирани за биологични вина 

 Инструменти за комуникация 

 Икономически модели при биологичното лозаро-винарство 
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4. Производството на биологични вина като начин на живот 

Тази глава за обучение е посветена на социалните и екологичните измерения на 

биологичното производство на вино. Целта му е да покаже, че биологичното производство 

има не само технически и икономически проблем, но и отражение върху местната общност, 

качеството на околната среда, културното наследството и туристическата привлекателност 

на територията и включва четири различни модули: 

 Корпоративна социална отговорност и етика 

 Биологичният винопроизводител: посланик на природата и 

биоразнообразието 

 Винен туризъм в сектора на биологичното лозаро-винарство 

 Културно наследство и винопроизводство 

 

5. Въведение в биодинамичното лозаро-винарство 

Чрез тази глава обучаемият ще може да открие основните принципи на биодинамичното 

земеделие и тяхното приложение в лозарството. Главата не само дава възможност да се 

открие историята и основните понятия, но също така да се доближат до основните 

агрономически насоки, свързани с биодинамиката и тяхното приложение в лозарството. 

Преди да започнат курса, учащите могат да решат в кои модули да се запишат. 

Определянето на индивидуалната учебна пътека ще бъде подпомогнато от обучителя, 

който може да препоръча модулите, най-подходящи за всеки участник в курса, в зависимост 

от предишния им опит, настоящите бизнес интереси, личните цели на обучението, 

наличността на времето и др. резултати от обучението (знания, умения и способности), 

които допълват тези от другите модули, налични в курса WinEra. 

 

6. Функции, умения и компетенции на ментора в комбинираното 

обучение 

Както беше споменато в предходните раздели, обучението по курса WinEra има за цел да 

подпомогне и подобри развитието на обучаемите като им предостави подкрепа по време 

на обучението. Менторите играят важна педагогическа роля, мотивирайки и подпомагайки 

обучаемите в процеса на тяхното обучение. Тяхната роля е да подкрепят обучаващите се по 

време на курса, да поддържат връзка с тях, да следят изпълнението на дейностите им и да 

им предоставят обратна връзка. Менторите трябва да могат да идентифицират нуждите на 

обучаемите, за да ги съветват и да съумяват да ги ангажират с модулите, да адаптират 

съдържанието, за да отговарят на техните индивидуални нужди или да подготвят / 

адаптират допълнителен материал, ако е необходимо, за да отговорят на конкретните 

условия. 
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От обучаващите/менторите се очаква да: 

- обяснят на обучаемите концепциите и техническата терминология с подходящи 

примери за улесняване на учебния процес; 

- адаптират съдържанието (включително примери) към съответните обучаеми 

- предоставят допълнителни материали, ако е необходимо (допълнителни 

справки, видеоклипове, местни казуси ...) 

- осигурят обратна връзка след приключване на дейностите и упражненията 

- мотивират и ангажират обучаемите да увеличат участието си в дейностите на 

курса 

- улеснят работата в мрежа 

За да изпълняват успешно заложените им дейности, успешните ментори трябва да 

притежават уменията да: 

- показват ентусиазъм, инициативност и обмен на знания и опит 

- бъдат лесно достъпни за консултация 

- бъдат способни да създаде приветлива учебна среда 

- бъдат организирани и подготвени 

- да прилагат лидерски умения 

- бъдат положително настроени относно ученето на учащите; не е критично 

- бъдат способни да валоризират индивидуалните компетенции за колективно 

изграждане на знания 

- познават съответната тема и материали на курса 

- са способни да дават ясни обяснения 

- умеят да използват разнообразни методи на преподаване и учене 

- бъдат в състояние да управлява добре груповата динамика 

- водят и насърчават, а не да доминират в дискусията 

- се интересуват от напредъка на обучаемите 

- са в състояние да предоставят конструктивна обратна връзка 

- да проследяват представянето и да предоставят обратна връзка на обучаемите 
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Фигура 2: Пет качества, които да търсите в ментора. Източник: https://thriveglobal.com/stories/5-qualities-
to-look-for-in-a-mentor/ 

 

7. Онлайн комуникация 

7.1 Ефективна комуникация 

Често се създава един курс, който да отговаря на всички учащи. Това създава определени 

предизвикателства пред учебния процес, които трябва да бъдат смекчени от ефективната 

комуникация между ментори и обучаеми. Важно е да се използва подходящият контекст, 

думи и фрази, за да се създаде и изгради яснота в процеса на комуникация. Повечето от 

процесите на електронно обучение могат да се сметнат за безсмислени от учащите, ако са 

скучни или обучаемите не са мотивирани. Ако курсът е подходящ и смислен, тогава той се 

приема по-добре. Много курсове се фокусират върху съдържанието, а не върху 

приложението на наученото. Курсът WinEra, обаче, е проектиран така, че обучаващите се да 

взаимодействат със съдържанието и да учат чрез работа (благодарение на обширната 

колекция от казуси, дейности и тестове за самооценка). Учещите са вече професионалисти 

и се включват в курса с различен опит, умения и нагласи. Ефективната комуникация е 

изградена върху разбирането на тези различия и прилагането на правилните стратегии, за 

да ги превърне в ценни активи за учебната група и за обучаемите. 

Ментор / 
Обучител

желание да 
споделят опита си

положително 
отношение и 
ентусиазъм

отдава значение на 
непрекъснатото 

подобряване

способни да 
предоставят 

конструктивна 
обратна връзка

добре развити 
комуникационни 

умения

https://thriveglobal.com/stories/5-qualities-to-look-for-in-a-mentor/
https://thriveglobal.com/stories/5-qualities-to-look-for-in-a-mentor/
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Запомнете: 

 

7.2 Нетикети 
Нетикетите са основни правила за етикет и учтивост, които трябва да се спазват при 

общуване в онлайн среда за по-ефективна комуникация и по-добро използване на ресурси 

и време. В допълнение към здравия разум, доброто възпитание, учтивостта, уважението, 

вниманието и толерантността, ето някои правила, които трябва да се спазват при общуване 

в мрежата като цяло и по-специално във виртуалното пространство за обучение. 

- Винаги помнете, че от другата страна на компютъра има други хора, със 

собствени идеи, чувства, начини на мислене и действие. 

- Винаги пишете така, сякаш гледате събеседника си в очите. Никога не пишете 

нещо, което не бихте казали пред друг човек. 

- Опитайте се да съпреживеете хората отсреща. Всеки харесва другите да се 

поставят на негово място. 

- Бъдете възможно най-ясни, конкретни и кратки във всеки един от вашите 

приноси и участия. Доказано е, че кратките презентации са по-четливи и 

разбираеми от безкрайните поредици от дълги параграфи. 

- Приемливо е да използвате "ти", за да се обръщате към други хора, с 

изключение когато някой изрично иска да бъде третиран по-уважително. 

- Винаги използвайте учтив език и показвайте уважение към другите участници. 

- Пишете правилно, грижете се за правописа и граматиката. 

- Използвайте стандартни шрифтове като Ariel, Calibri или Times new Roman и 

използвайте размер 10 или 12 pt. на шрифта. 

-  

- Използвайте правилно главни и малки букви. Избягвайте да пишете с главни 

букви, тъй като това е равносилно на крещене. 

- Не пишете SMS или туитове, така че трябва да избягвате типа писане, който 

обикновено се използва в тези комуникационни канали. 

- В мейлите не забравяйте да запишете темата на мейла, която е достатъчно 

показателна за съдържанието с точност и краткост. 

- Поздравете в началото на мейла и се сбогувайте, идентифицирайки се с името 

си, точно както бихте направили с визитка. 

- Запазете "Re": в темата, ако е отговор. 

-Ефективната комуникация включва общо разбиране

Опитът и нивото на умения влияят на ефективната комуникация

Личната мотивация влияе върху ефективната комуникация
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- Във форумите прочетете внимателно темата и предишните постове, преди да 

участвате; използвайте дискусионните нишки, създадени за всяка тема, като 

винаги отговаряте на оригинала на съобщението; не създавайте нови теми или 

под-теми за дискусии за всеки коментар или отговор, който искате да направите. 

- Бъди търпелив. 

- Бъдете толерантни към грешките на другите. Лесно е да правите чести грешки и 

е досадно да попаднете на хора в мрежата, които коригират всяка ваша грешка. 

- Уважавайте времето, което може да е необходимо на другите да отговорят. 

- Бъдете внимателни при използването на сарказъм и хумор, тъй като те често 

могат да бъдат неразбрани специално в мултикултурна, онлайн среда. 

- Не изпращайте съобщения с религиозно, политическо или социално 

съдържание, като определени теми, тъй като могат да обидят други участници. 

- Бъдете инициативни и участващи; споделяйте знания с останалите членове на 

виртуалната общност за обучение. 

- Уважавайте поверителността на хората. 

- Уважавайте авторските права на материала, който възпроизвеждате, и 

посочвайте препратки към авторите. 

 

Фигура 3: 10-те основни правила на нетикета, от Вирджиния Ши 

8. Връзка между обучаващи и обучаеми 

Има няколко начина за взаимодействие между обучаващия/ ментор и обучаемите, 

записани в курса на WinEra. Някои начини за комуникация включват:  

- Използване на форума  

 

запомнете, че 
общувате с 

реални хора

дръжте се както в 
реалния живот

осъзнавайте къде 
се намирате

уважавайте 
времето и 

мнението на 
другите хора

постарайте се да 
изглеждате добре 

онлайн

споределете 
опита си

не разпалвайте 
спорове и 

неразбирателства

уважавайте 
поверителността 

на други хора

не 
злоупотребявайте 

с властта си

прощавайте 
грешките на 
други хора
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Форумът е достъпен в горната част на курса, където обучаващите и обучаемите могат да 

споделят своите мисли и мнения относно учебните материали, да задават и разрешават 

въпроси и да обсъждат въпроси. 

 

За да започнете дискусия във форума, щракнете върху „Добавяне на тема за дискусия“ и 

публикувайте съобщението, което искате. След като публикацията бъде публикувана, 

другите потребители могат да я видят и да отговорят съответно.  

 

-  Преглед или оценяване на дейност  

Индивидуални или групови дейности са включени в почти всяка част от курса WinEra; 

учениците могат да подадат дейност под формата на задача и да получат оценка или друга 

форма на обратна връзка, отразяваща получените знания и умения. Няколко от тези 

дейности изискват физическо присъствие на учители / ментори и студенти (в случай че 

курсът се преподава в класната стая), предоставяйки възможности за по-нататъшно 

взаимодействие и работа в мрежа. 

 

За да видите задание, изберете някаква дейност и щракнете върху „Преглед на всички 

подадени материали“ или „Оценка“. 

 

- Проверка на тест за самооценка 

Към края на всяка учебна единица са включени тестове с множество варианти, за да могат 

учениците да проверят знанията си по темите, обхванати в теоретичното съдържание. 

 

За да проверите представянето на учениците, щракнете върху „Оценки“ в лявото меню на 

платформата. Оттам нататък можете да проверите оценките на учениците като общ или 

индивидуално. 

 

9. Оценка и сертификация 

Университетът в Саламанка ще бъде упълномощената институция да предостави 

сертификат при завършване на курса.  

След завършване на курса (без секция Дейности) обучаемите ще могат да поискат 

сертификата за завършен курс WinEra. След потвърждаване на личните им данни и 

одобрение от преподавателите и мениджърите на платформата WinEra, че цялото 

съдържание е правилно прочетено и попълнено, Университетът в Саламанка ще издаде 

официален сертификат, съдържащ конкретното обхванато съдържание и придобитите 

умения от обучаемия.  

Сертификатът ще бъде с цифров подпис, така че обучаемите да могат да го използват и да 

го включат в своите документи, без да е необходимо да имат физически документ. 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +. Тази публикация [съобщение] 
отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в нея информация.. 

Моля, обърнете внимание, че сертифицирането може да се извърши само за целия курс на 

WinEra. Не е възможно да се сертифицират отделни глави или модули, дори ако те са 

завършени. 
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