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Проект учебник  
Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия 

чрез Еразъм+ програма. Съдържанието на този лифлет е създаден от 
партньорите на проекта и не отразява задължително официалната позиция на 

Европейската комисия.  

Инструменти за 
валидиране  

УЕБ  
страница  

PURE-H2O: УЕБ страница  

Уебсайтът на проекта PURE-H2O е в процес на разработване… 

Различни секции на този уебсайт прелагат подробна 

информация. 

Секцията „Начало” предлага основно описание на проекта. 

Секцията „Проектни продукти” описва резултатите от 

развитието на проекта и тяхното постепенно надграждане. 

Секцията „e- Учебник” предлага версия, която може да се 

изпечата и ползва от крайните потребители. 

Валоризационната секция предлага връзка към 

редица материали свързани с дисеминация и 

използване на проектните резултати: брошури, 

новини, постери и др. и списък от събития 

посветени на проектната тема и постижения. 

Целта на тези дейности е широко информиране 

на публиката. 

Секцията посветена на партньорите по поекта 

дава коректна информация за тях, отразяваща експертизата 

им и тяхната роля за развитието му. 

Съдържанието на уеб страницата ще бъде 

представено на всички партньорски езици: 

английски, турски, български и холандски. 

Приложение на ECVET за описание на квалификации 
приложими при пречиствателни  

станции за питейна вода  
 

и нейните санитарни аспекти  



Учебното помагало- PURE-H2O „ Пийте пречистена вода” е в 

процес на подготовка от цялото партньорство. 

Целта на този електронен учебник е да предостави на целевите 

групи от различни сектори като биология, химия и инженерство, 

подходящ учебен материал, за да се повиши основата от знания 

в областта на пречистване на води.  

Това електронно учебно съдържание е 

организирано в обучителни пътеки (LPs), 

кратки интензивни курсове , предназначени за 

EQF нивата 5, 6 & 7, които са оценени съгласно 

системата ECVET. 

Учебното помагало съдържа 12 глави със 

следното съдържание: 

 Индустрията за снабдяване с чиста питейна вода: 

въведение 

 Риск свързан с питейната вода - заболявания свързани с 

нея 

 Анализ на водните стандарти 

 Последователност на процесите 

участващи в производството на 

чиста питейна вода 

 Дезинфекция 

 Структури осигуряващи снабдяване 

с питейна вода, включващи тръби и водохващания 

 Типове процеси за третиране на води. 

 Мениджмънт на отпадъци  

 Обучение на инженери и технически персонал чрез 

съвременни техники  

 Икономика на пречиствателните станции за питейна вода: 

казуси 

 The GET-GREEN Project  
Right Skills for the Green Jobs  Инструменти за валидиранe  учебник  

EQF: Европейска Квалификационна Рамка 

 Дава възможност за 

персонализирано описание на 

квалификациите чрез прозрачност, 

съвместимост и конкретност.  

 Улеснява валидирането на 

неформалното образование.  

 Прави европейската образователна система подвижна и приложима  

 Представя и улеснява достъпа до непрекъсната европейска система 

за обучение на работната сила.  

 Позволява трансфера и използването на квалификациите сред 

различните страни и образователни практики   

Този инструмент позволява валидирането на квалификациите, 

описани в проекта PURE-H2O, за професионалистите, използващи 

програмата 

ECVET:Европейска Кредитна Система за Професионално 

Обучение 

 Системата ЕСVЕТ е инструмент за измерване на обучителните 

резултати. 

 Може да се използва за различни цели, които представляват: 

 дескриптори на 
квалификационни рамки 

 дефиниране на квалификации 

 дизайн  

 курикулуми, оценки и др. 

 Персоналните обучителните 

резултати се оценяват и валидират с цел пренос на кредити от 

една квалификационна система към друга  

Участниците в обучителната PURE-H2O програма ще получат 

съответните кредити съгласно придобитите знания и умения 

DRINK PURIFIED H2O 
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