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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация 

отразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за 

каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация. 

 

  



1. За TLM и  INGOTS група квалификации 

 

1.1 Учебен генератор  

 

TLM е организация за присъждане на сертификати, акредитирана от Служба за 

квалифиции и изпитни регламенти (The Office for Qualifications and Examinations 

Regulation). Тя е създадена от Иън Линч и Роузмари Линч, когато те преобразуват 

дейността си от осигуряване и поддръжка на технологична инфраструктура за 

училищата в поддържащи квалификации и уеб-базирани мениджмънт системи. 

Основните цели на TLM са: 

 Да се осигури гарантирано качество на резултатите от обучението, използвайки 

установен образец на квалификации  

 Да намаляване на преките разходи за квалификациите чрез мащабни икономии 

 Да намали косвените разходи чрез използването на технологии и усъвършенстване на 

дизайна на квалификациите  

 Да съдейства за по-високи постижения чрез оценка на обучението, която е  

управляема и ефективна  

 Да повиши професионалния статут и компетентност на преподавателите в 

партньорство с тях 

 

TLM предоставя технологията и управлява квалификациите, които са в центъра на 

вниманието на този европейски проект, съфинансиран от Европейската комисия чрез 

Програмата „Учене през целия живот“. 

 

1.2 Група за квалификации INGOTS 

 

Групата за квалификации INGOTS е върхово постижение на TLM. INGOTS означава 

International Grades - Open Technologies (Международни технологии за степенно 

оценяване) и е създадена да подкрепя напредъка в обучението и формалните 

квалификации за ИТ-потребителите във Великобритания, но моделът се оказва 

толкова успешен, че се превръща в източник и вдъхновение на редица сходни модели 

за квалификации и оценка в Обединеното Кралство, в ЕС и други.  INGOTS обхваща 

широк набор от звена на нива от Entry 1 до Level 3 (виж 1.3 непосредствено по-долу за 

информация за квалификационните рамки и нива)  

 

1.3 Квалификационни рамки 

 

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е метарамка. Тя е предназначена за 

съотнасяне на националните рамки в целия ЕС.  INGOT е базирана на британската 

рамка за квалификации и кредити Qualifications and Credit Framework (QCF), която е 

една от първите национални рамки, отнасящи се към ЕКР както следва: 

 Entry 1 и 2 на QCF няма съответстващо ниво в ЕКР, т.е. те стоят под Level 1 на ЕКР 

 Entry 3 на QCF съответства на Level 1 на ЕКР  

 Level 1 на QCF съответства на Level 2 на ЕКР  

 Level 2 на QCF съответства на Level 3 на ЕКР  

 Level 3 на QCF съответства на Level 4 на ЕКР  

 



Британската национална учебна програма е отделна рамка. За съжаление има 

няколко системи с различни нива, но тъй като този проект  е подкрепян от 

акредитираните във Великобритания квалификации, се налага да работим с тях с цел 

по-ясно разбиране за стойността на всяка отделна квалификация в различен контекст.  

 QCF Начално ниво 1 е еквивалент на Ниво 1 на Британската национална учебна 

програма 

 QCF Начално ниво  2 е еквивалент на Ниво 2 на Британската национална учебна 

програма  

 QCF Начално ниво 3 е еквивалент на Ниво 3 на Британската национална учебна 

програма 

 QCF Ниво 1 е еквивалент на Ниво 4-5 на Британската национална учебна програма  

 QCF Ниво 2 е еквивалент на Ниво 6-10 на Британската национална учебна програма и 

оценка B на GCSE (*Диплома за средно образование след положени изпити, според 

образователната система на Великобритания, в която учениците получават оценкI А, 

В, С, D, E, F или G, като оценка А е най-високата) 

 

2.  Описание на процеса на проверка и оценяване   

 

Следва обобщение на процеса на оценика и сертифициране, който се оцъществява 

изцяло в онлайн дневник. 

 

 Обучаемите се регистрират в системата, разпределени по групи и за всяка група се 

определя оценител. 

 Обучените и сертифицирани оценители, които са част от център, акредитиран от TLM, 

работят с учениците, придържайки се към избрани от тях структурирани учебни 

планове и разнообразие от курсови задания. 

 Въз основа на показаните резултати от обучаените оценителите правят преценка и 

нанасят съответните оценки в дневника. 

 След като обучаемите получат положителни оценки по всички критерии на даден урок, 

оценителите изискват сертификат от тяхно име. 

 Искането се разглежда от TLM модератор, който може да поиска достъп до показаните 

резултати на ученика и да взема решение да одобри или отхвърли искането.  

 Одобрението на всяко искане за сертификат е еквивалентно на разрешение за 

отпечатване на сертификат, а функцията отпечатване бива разрешена от системата 

за обучаеми с одобрено искане. Оценителите и училищните администратори (виж 5.1 

за обяснение на тази роля) имат достъп до тази функция чрез своя акаунт.   

 Когато при презазглеждане на показаните резултати на обучаемите не отговарят на 

критериите за оценка, оценителят получава обратна информация за резултати и 

искането може да бъде заявено пак, ако има новите показани резултати от 

обучаемите. Този процес е невидим за обучаените, така че първите оценители, 

подпомагани от модератора,  да могат да изработят последователен подход по 

отношение на критериите и методиката на оценяване  без да има излишно 

напрежение.  

 

За помощ в разбирането на този процес следват няколко ключови термина, които се 

използват в този Наръчник и са важни за правилното разбиране  на системата и 

нейното функциониране: 

  



 Какво представлява INGOTS център? 

Центърът е институция, организация или отдел/звено, акредитирана от TLM, и чиито 

оценители са предварително обучени и сертифицирани от TLM. Само акредитирани 

центрове имат достъп до платформата за оценка и сертификациране и само центрове 

с валидна акредитация могат да изискват сертификати за своите обучаеми.  

 

 Каква е ролята на акаунт мениджъра?  

 

Има няколко акаунт мениджъра в TLM, всеки от които отговаря за редица центрове. 

Акаунт мениджърите имат отговорността за комуникацията с всеки центъра и с 

оценителите от този център. Тяхна основна задача е да се уверят, че са спазени 

указанията за качество и стандартите за оценяване в преценките си оценителите да 

имат последователен подход в съответствие с цялата TLM INGOTS система. Акаунт 

мениджърите отговарят  проследяват събраните от оценителите резултати показани 

от обучаените, както и да информират и подпомагат оценителите в процеса на 

оценяването им. Този процес се нарича модериране и е обяснен по-подробно в 4.2.  

 

3. Употреба на онлайн дневника и запис на оценяването  

 

Онлайн дневникът e достъпен за всеки браузер на адрес на адрес 

http://awards.theingots.org чрез ползване на валидно потребителско име и парола.  

 
 

3.1 Профил и акаунт на оценителя  

 

Профилите на оценителите в дневника се създават от TLM обучители на оценителите. 

Само обучен оценител може да има акаунт в TLM системата за сертифициране. 

Акаунтът изисква минимален набор от информация, свързана с оценителя, като 

например име, имейл, адрес и телефонен номер. Под менюто My Account има бутон, 

който показва уникалната идентификационен номер в TLM системата, както и 

идентификационния номер и името на учебното  заведение, с което е свързан 

оценителят, име и данни за контакт, а също и полето за избор на език. 

 

Има също така и колона, описваща дадените права на конретния оценител. Всички 

новообучени оценители в този конкретен проект по по подразбиране ще имат най-

високите оценителски права т.е. тези на т. нар. Златен оценител. Логично те са 

квалифицирани да оценяват и по-ниски нива и логично имат и правата на Бронзовия 

оценител и Сребърния оценител. Един оценител във всеки акредитиран център ще 

http://awards.theingots.org/


играе ролята на Основен оценител, който е основно лице за контакт на конкретния 

център и носи цялостната отговорност за поддържането на TLM стандартите за  

акредитация, както и стандартите на оценяване в рамките на този център. Друга 

възможна роля е тази на Училищен администратор (виж 5.1 за подробно обяснение), 

който е отговорен за регистрирането на нови обучаеми в платформата а също и 

управлението на групите и отпечатването на сертификатите. Други роли, които не са 

достъпни за оценителите, също се използват в системата за управление на правата за 

достъп, които на този етап не се нуждаят от подробно обяснение.  

 

 
 

Оценителите могат да променят езика на интерфейса на дневника по всяко време и 

също така да редактират своята лична информация в случай на промяна. Обърнете 

внимание, че личната информация в скрийншота по-долу е закрита, но обикновено 

всички полета са видими. 

 

 
Потребителското име и паролата на акаунта на оценителя не бива да бъде споделяна 

и оценителят е лично отговорен за всички свои действия и процеси, извършени през 

неговия/нейния акаунт. Като добра практика за оценителите е препоръчително да 

променят своята парола при първото логване/влизане към дневника. 

 



 
 

3.2 Внасяне/запис на оценката 

 

За да са административно улеснени критериите за оцента са подредени в 

единици/раздели. Това не означава, че тези раздели следва да бъдат оценявани 

отделно и/или  изолирано. Едно задание или урок могат да представляват материал 

за повече от раздел. Това е просто въпрос на предоставяне на убедителни 

доказателства за оценяване на резултатите от обучението с помощта на критериите 

за оценка. Способностите на кандидатите се потвърждават чрез съотнасяне към 

критериите за тези раздели. Как точно се извършва това по отношение на механизма 

на организация на работа или индивидуалните учебни планове кореспондиращи с 

разделите и критерии на отделните компоненти, е гъвкав. От гледна точка на 

отсъждането, ние се интересуваме единствено от резултатите. Може ли кандидатът 

със сигурност да покаже една компетентност според критериите? Добавянето на 

различни раздели може да разшири обучението и ние предлагаме няколко различни 

по обем квалификации за всяко ниво, които да отразят това. По-висока квалификация 

може да бъде постигната чрез добавяне на раздели към по-ниска квалификация, 

максимализирайки гъвкавостта като се следва на пътя на напредък. 

 

Всеки път, когато оценителят реши да впише оценки на обучаемите, той/тя трябва да 

(1) избере съответната група, за която да въведе оценките, (2) избере категорията за 

оценка (имайте предвид, че допълнителни категории могат да се появят в този списък, 

тъй като системата се развива и се добавят нови категории), (3) избере нивото, на 

което се осъществява оценката на обучаемите (виж 1.3 за обяснение на нивата и 

квалификационните рамки) и (4) раздела, които се оценява.  

 



 
 

Няколко важни забележки преди оценителят да се заеме с внасянето на оценки в 

дневника: 

 За всеки раздел има критерии за оценка. Оценителят трябва да направи преценка за 

работата на учащия според всеки критерий, като използва данни директно от работата 

на учащия в реалистичен контекст.   

 Всички критерии за оценка започват като "N", което означава, че липсват 

доказателства/данни за оценка.  

 Преценката на оценителя се записва като "L", "S" или "H" съотнесена към критериите 

за оценка, когато има данни, показани от учащия. 

 Когато учащият е отбелязъл напредък по отношение на определен критерий въз 

основа на данните, но не са на лице достатъчно данни за пълна и уверена 

компетентност, оценителят записва "L", което означава ”Lower than” (по-ниско от).  

 Когато има достатъчно данни, че ученикът със сигурност отговаря на изискванията за 

дадено определение, оценителят вписва "S", което означава "Secure" (сигурен) за тези 

критерии.  

 Когато има ясни индикации, че представянето на ученика е по-високо от определено 

ниво, оценителят вписва "H", което означава "Higher" (по-високо от). 

 Оценките на отделните обучаеми могат да бъдат променяни по всяко време, при 

услове че не е бил изискан сертификат за тях.  

 Когато всички критерии за даден раздел са  "S" или "H", обучаемият успешно е 

преминал/завършил раздела, и от TLM може да бъде изискан сертификат за този 

раздел чрез дневника (виж 4.1 за обяснение на този процес). 

 



 
 

Използването на L, S, H е просто средство да се наблюдава напредъка и да се получи 

информация за планиране в бъдеще. Това трябва да бъде обяснено и обучаемият да 

разбере, което ще му позволи да участва в оценяването на учебния процес. При 

наличие на желание споделянето с връстници също може силно да бъде мотивиращо 

за обучението. Конкретните методи не са задължителни. Единственото задължително 

изискване са ясните данни/доказателсва, че учащият е изпълнил критериите.  

 

4. Изискване и управление на сертификатите  

 

4.1 Заявка за издаване на сертификати 

 

Сертификатите могат да бъдат изискани веднага щом има поне един обучаем в 

групата на оценителя, за когото оценителят е въвел по всички критерии положителни 

оценки (т.е. S или H). След като оценките са били вписани и запазени, бутонът Заявка 

за сертификат (Request Certificate) ще прегледа списъка с учениците и ще изпрати 

заявка до модератора.  След като бъде направено това, редовете с оценките на 

обучаемите, за които е поискан сертификат се подреждат и замръзват, и по-

нататъшни промени са невъзможни.  

 

Промени на оценките могат да се правят в случай, че на даден кандидат е отказан 

сертификат. В този случай модераторът осигурява данни за обучаемия на оценителя и 

редът с оценки става отново активен, за да позволи редакция.  

 

СКРИЙНШОТ 

 

Преди изискване на сертификат оценителят трябва да се убеди в наличието на 

достатъчно данни в подкрепа на неговата/нейната преценка, и че тези данни са във 

формат, позволяващ бърз онлайн достъп на назначения модератор.  

 



4.2. Модеране и потвърждение 

 

Оценителите трябва да водят регистър на своите оценителски преценки за всеки 

кандидат и да имат бележки за всички съществени проблеми на всеки кандидат. Те 

следва да са подготвени да влязат в диалог със своя акаунт мениджър на TLM 

платформата и да предоставят протоколи  за оценките на акаунт мениджъра чрез 

онлайн дневник. Трябва имат готовност да предоставят данни/доказателства като 

основа за своите решения чрез справка с електронното портфолио на кандидата и 

чрез подписани свидетелски твърдения, свързани с критериите съответсващи на 

оценките в онлайн дневника. 

 

Преди да разреши издаване на сертификат, е необходимо TLM акаунт мениджърът 

трябва да бъде убеден в правотата на преценката на оценителите. След като това се 

постигне и има разрешение за издаване на сертификат, оценителите ще видят 

детайли относно одобрението в графата Award Jobs в дневника. 

 

Обикновено модераторите започват с проверка на всички заявки за сертификат на 

всеки новообучен оценител. Когато оценителят започне да трупа опит и покаже 

изграден опит на постоянство и почтеност по отношение на модела на оценяване 

INGOT, модераторът ще проверява все по-малко материали на оценителя. 

 

4.3. Отпечатване на сертификатите 

 

Сертификатите могат да бъдат изтеглени и отпечатани от оценители и училищни 

администратори и те стават достъпни в момента, в който TLM акаунт мениджърът 

потвърди положителните резултати от процеса на модериране. Мениджърът 

потвърждава положителните резултати от процеса на модериране. Оценителите имат 

достъп до сертификатите на обучаемите и свързаните с тях групи, докато училищните 

администратори имат пълен достъп до всички сертификати в акредитирания център. 

Бутонът Print Awards има функция търсене, която преглежда базата данни със 

сертификати на конкретния център като използва ключови думи на търсещия. 

 

 



 

Функцията за отпечатване работи чрез задействане на изтеглянето от генератор на 

PDF-файлове в реално време към компютъра, от който е направена заявката за 

отпечатване. Когато множество сертификати, са избрани за печат, те се появяват в 

единичен PDF-файл с по един сертификат на страница.  

 

 
 

Здължително е сертификатите да се отпечатват върху специална хартия, осигурена от 

TLM. Всеки сертификат има уникален буквено-цифров  код, заедно с QR код (матричен 

баркод), които води към справка за квалификационното ниво в QCF (Qualifications and 

Credit Framework – Рамка за квалификации и кредити) за Англия и Уелс и EQF 

(European Qualifications Framework – Европейска рамка за квалификации) за 

Европейския съюз и др. 

 

Сертификатите могат да бъдат отпечатвани по всяко време и в колкото е необходимо 

копия. Тяхната валидност и автентичност може да бъде проверена онлайн чрез 

въвеждане на буквено-цифров  код на адрес http://awards.theingots.org или като се 

сканира QR кодът с всяко устройство за работа с интернет като смартфон или таблет.  

 

4.4. Проверка автентичността на сертификатите 

 

Валидността и автентичността на всеки сертификат може да се провери онлайн чрез 

въвеждане на буквено-цифров  код на адрес http://awards.theingots.org или чрез 

сканиране на QR кода на сертификата с всяко устройство за работа с интернет като 

смартфон или таблет. На обучаемите следва да се разясни възможността и начините 

за използване на този интернет инструмент например при кандидатстване за работа, 

представяне на своето портфолио с компетентности и т.н. 

 

http://awards.theingots.org/
http://awards.theingots.org/


 
 

5. Управление на ученици и групи от ученици в дневника  

 

5.1 Роля и профил на училищния администратор 

 

Роля на училищен администратор се дава на някои хора с лични акаунти в 

платформата на онлайн дневника. Училищният администратор може да бъде или да 

не бъде оценител. Това обикновено се решава от акредитирания център. Добрите 

практики сочат, че е разумно да има само един администратор за всеки център, 

въпреки че това не е задължително изискване. Тъй като ролята на училищен 

администратор е твърде специфична, наличието на само един акаунт с тази роля за 

даден център спомага за избягване на дублиращи се влизания в системата с ученици 

и подобрява процеса на управление на групите и оценителите. 

 

Училищният администратор има достъп до функциите на платформата, които 

оценителите не виждат в акаунтите си, например създаване на групи, свързване на 

групи с определени оценители, регистриране на ученици и разределянето им по групи, 

достъп до всички одобрени сертификати в центъра. 

 

5.2 Създаване на групи и свързване на групи с оценители 

 

Училищният администратор може да използва бутона Groups (групи) за получаване на 

списък с всички съществуващи групи в центъра, името на оценителя за всяка група и 

бързи връзки към управлението на групите – Edit (редактиране), Print Awards 

(отпечатване на решения), Delete (изтриване). 

 



 
 

Като първа стъпка за добавяне на ученици, училищният администратор трябва да 

създаде групи и да ги прикрепи към отделен оценител. Въпреки че могат да бъдат 

регистрирани в платформата и да им е даден идентификационен номер, учениците 

стават видими само когато са свързани с група и тази група е свързана със 

съответния идентификационен номер на оценителя. Групите и учениците в тях са 

видими за училищните администратори и оценителите, към които принадлежат към 

момента. Трябва да се отбележи, че групите могат да бъдат преместени от един 

оценител към друг заедно с принадлежащите към тази група ученици. 

 
 

5.3 Регистрация на ученици 

 

Регистрацията на ученици в платформата е интуитивен и опростен процес. Може да 

бъде осъществена от училищните администратори и данните за учениците могат да 



се въвеждат ръчно, във формуляр чрез бутона Add Learners (добавяне на ученици) 

или внесени в базата данни чрез изтегляне на CSV файл. Задължителните полета са: 

име, фамилия, пол и дата на раждане.  

 

Полето ULN (Unique Learner Number – Единен ученически номер) не е задължително и 

трябва да бъде оставено празно за центрове извън Великобритания. Ако ученикът има 

повече имена, напр. Хосе Мария Диас Рибейро, те всички трябва да бъдат 

регистрирани и поделени поравно между двете налични полета (полето за име може 

да съдържа повече от едно име като пълното име за което и да е от двете полета 

може да съдържа шпации/интервали и тирета). 

 

 
 

 

 

В случай че е предпочетен CSV файл, има примерна таблица, илюстрираща 

структурата, която файлът трябва да има, за да бъде правилно прочетен от базата 

данни. CSV (comma-separetd values) файлът е често срещан формат на файлове, 

използван от всички големи софтуерни пакети за електронни таблици (чрез диалогов 

прозорец Save As за достъп до различните формати файлове). Имайте предвид, че 

колоните ULN (Unique Learner Number – Единен ученически номер) и UPN (User 

Principal Name – Основно потребителско име) са характерни само за Великобритания 

и трябва да бъдат оставени празни за центрове извън Обединеното кралство. В 

случай, че CSV файлът не съвпада по структура, системата ще изпрати съобщение за 

грешка, където е описано несъответствието. 

 



 
 

5.4 Разпределяне на учениците в групите  

 

Когато учениците бъдат добавени към платформата и получат уникален 

идентификационен номер, те остават неактивни и видими само за училищните 

администратори. За да нанасят оценителите оценки в дневника, учениците трябва да 

са разпределени по групи. 

 

 

 

 



 

5.5 Редактиране на групи и учениците в тях  

 

Функциите Group Edit (редактиране на групи) се задействат чрез избор на 

съответстваща връзка Edit (редактиране), намираща се до групата на бутона Groups 

(виж 5.2 за скрийншот). Появава се нов бутон Edit. 

 

 
 

Премахване на потребители от групата (учениците биват връщани в сборна група с 

неразпределени ученици), копиране, преместване и добавяне на ученици може да 

бъде извършено чрез избор на поне един ученик от списъка и желаното действие. 

Ако действието е свързано с копиране или преместване на ученици, се появява 

падащо меню за избор на група, към която да бъдат разпределени. 

 

 
Текстовата връзка „Edit learners in this group“ (редактиране на ученици в тази група) на 

бутона „Edit Group“ (редактиране на група) позволява пълен достъп до полетата на 



всички ученици и могат да бъдат използвани за корекция на печатни или други грешки 

в информацията, дадена при регистрацията на учениците. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

➿ 

 

 

 

Ако имате въпроси или сте срещнали трудности при работа със системата, моля 

обърнете се към Главния оценител във Вашата организация или към TLM Акаунт 

мениджъра. Имате предвид, че системата постоянно се развива и се тестват и 

добавят нови характеристики. 

 

Нещо повече, TLM системата за  оценяване и сертифициране е 

общественоориентирана, така че предложения за нейното усъвършенстване и 

добавянето на нови характеристики към нея винаги ще са добре дошли и високо 

оценени. 

 

➿ 


