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ДОБРЕ ДОШЛИ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОБУЧАЕМИТЕ В КУРСА BACCHUS SME! 
Уважаеми обучаем, тук ще намерите важна информация, за да се включите или да следвате 

курса по смесено обучение (B-learning) на BACCHUS SME. 

Курсът е посветен на нуждите от обучение на предприемачи и персонал в сектора на винения 

туризъм, както и на ключови участници и заинтересовани страни в лозаро-винарския сектор 

(винопроизводители, винопроизводители, винени МСП), местни и регионални асоциации за 

развитие и служители на публичните органи в туризма експерти по винен туризъм и други 

туристически специалисти, които имат за цел да развият и подобрят знанията и компетенциите, 

свързани с винения туризъм. 

Основната цел на курса е да развие и / или укрепи професионалните туристически умения в 

лозаро-винарския сектор и да насърчи организационното развитие на МСП от винения туризъм 

в лозаро-винарските райони на партньорството. Освен това, проектът BACCHUS SME ще повиши 

осведомеността на съответните заинтересовани страни и местните асоциации за развитие 

относно потенциала на винения туризъм и производството на вино в техните региони и ще 

улесни развитието на други местни и регионални проекти в селските райони, което ще позволи 

създаването на разнообразни, жизнени, атрактивна туристическа оферта, базирана на уникални 

детайли и великолепни и изключителни характеристики. 

Една важна стратегия е да се подкрепи предприемачеството и иновациите, за да се гарантират 

инициативи за устойчиво развитие на винения туризъм в ЕС, както и да се подобри 

сътрудничеството между заинтересованите страни с цел повишаване на стойността на 

културните и природните ресурси. 

Учебният модел осигурява педагогическа рамка, получена от смесено обучение (самостоятелно 

електронно обучение и обучение в лицето) и на базата на специфични нужди, идентифицирани 

на по-ранен етап от проекта, като се използват въпросници, попълнени от целевите групи. 

Всички учебни материали са в платформата bacchuslearning.eu на следните езици: английски, 

френски, португалски, немски, италиански, испански и български. Допълнителна информация за 

проекта BACCHUS SME можете да намерите на адрес https://www.bacchus-sme.eu/. 

 

1. КАК Е ОРГАНИЗИРАНА ПЛАТФОРМА BACCHUS SME  

Началната страница на BACCHUS SME представя различните варианти на езиците на BACCHUS 

курса за обучение на малки и средни предприятия (FR, PT, DE, IT, ES и BG), като трябва да 

кликнете в езиковата версия на вашите предпочитания. Тук можете да видите, че BACCHUS SME 

е организирана в 8 основни категории 

 В За проекта е представено кратко резюме на BACCHUS SME и членовете на 

консорциума, докато Facebook и уебсайт, където можете да намерите повече 

информация за него. 
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 Педагогическите насоки представят дидактична подкрепа, за да се гарантира успехът на 

обучаемите в смесеното обучение в BACCHUS курса (Референтен; Диагностичен 

инструмент; Проект; Урок; Ръководство). 

 Guid Техническите насоки ви подкрепят с инструкции и помощ за работа с платформата 

BACCHUS SME. 

 Диагностичният инструмент позволява организационна диагностика и самооценка на 

първоначалния / окончателния опит и дава съвети за индивидуален и персонализиран 

път на обучение. 

 В курса за обучение BACCHUS SME можете да намерите съдържанието на деветте 

модула. 

 Речник съдържа азбучен списък с думи с кратко обяснение, свързано с предмети / 

термини на модули 

 В секцията Форум учащите могат да задават въпроси, тъй като това е онлайн форум 

(преди да напишете въпросите, учениците трябва да проверят форума за други въпроси 

и отговори; може би обучаемият ще намери това, което търси!). 

 Мониторинг и оценка на въпросници, формуляри и други документи за обратна връзка 

за мониторинг и оценка на BACCHUS SME 

 

2. BACCHUS SME СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ  

Ключовите елементи на учебния модел на BACCHUS-МСП са: 

(1) диагностичен инструмент, който осигурява самооценка за всеки модул, 

(2) определяне на индивидуалната учебна пътека в зависимост от резултатите на учениците от 

диагностичния инструмент и техния предишен опит, настоящи бизнес интереси, лични учебни 

цели, наличност и др. 

(3) пълен курс на обучение, организиран в 9 модула, със специфични учебни цели, подкрепа за 

дистанционно обучение и онлайн възможности за обратна връзка. 

(4) окончателна оценка на компетенциите, придобити по време на курса или модулите на 

BACCHUS-SME. По-долу можете да видите фигура, показваща основните аспекти, съдържащи се 

в учебния справочник, създаден за B-курсов курс BACCHUS-SME. 
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2.1. Диагностичен инструмент 

Диагностичният инструмент оценява първоначалното ноу-хау (модул за всеки модул) и дава 

препоръки за модулите, които всеки обучаем се препоръчва да предприеме. Диагностичният 

инструмент показва 8 случайни въпроса от група от 24, свързани с целите на обучението, 

посочени за всеки от модулите. 

След завършване на инструмента за диагностика, обучаемият незабавно ще види собствената си 

обратна връзка. Обучаемият, подкрепен от обратната връзка / препоръката, може да реши дали 

да премине през модула. По-долу можете да намерите препоръките от 3 нива, които се появяват 

в платформата BACCHUS-SME: 

A 
Поздравления, имате необходимите умения за този 

модул. Не е необходимо да приемате този модул. 

B 
Съветваме ви да преминете през модула, за да 

развиете напълно необходимите умения 

C Силно ви съветваме да преминете през модула 

  

Първият резултат, получен от учащите се в диагностичния инструмент, се съхранява в 

собственото е-портфолио на обучаемия, така че обучаемият да може да сравнява резултатите, 

получени преди и след обучението в Bacchus SME.  

2.2. Индивидуална учебна пътека  

В резултат на използването на диагностичния инструмент, обучаемият и преподавателят могат 

да определят кои модули трябва да бъдат изучавани. По време на първия контакт с 

преподавателя е много важно обучаемият да изложи своя опит в областта на винения туризъм 

и мотивацията за провеждане на учебния курс (или специфични модули). Обучаваният ще реши 

с преподавателя индивидуалния път на обучение, който трябва да се следва, и модулите, които 

той / тя ще поеме. 

Диагностичният инструмент също ще бъде използван за оценка на постигнатия напредък и дали 

има съдържание, което трябва да бъде преразгледано. 

Диагностичен 
инструмент 

Индивидуал-
но обучене 

Модул(и) 

Финална 
оценка 
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Предимствата на инструмента: 

 учениците могат да коригират своя път на обучение и да предотвратят загубата 

на време (благодарение на незабавната обратна връзка след самооценката на 

всеки модул); 

 преподавателите могат да помогнат за адаптиране на пътя на обучението, като 

съветват обучаемите за техните нужди според всяка обратна връзка от модула; 

 въз основа на окончателната оценка на модула преподавателите могат да кажат 

дали обучаемият е постигнал целите на модулите / курса и дали са необходими 

допълнителни мерки. 

 

 Договор за обучение 

На първата среща преподавателят и по-икономичният ще решат кой модул (и) ще вземе учащият, 

тъй като предишните констатации посочват, че възрастните предпочитат да определят за себе 

си какво и кога да научат, какви умения и знания трябва да укрепят и кога трябва да изпълни го. 

В края на тази среща всеки обучаем ще преговаря с преподавателя и ще подпише договора си 

за учене. 

Договорът за обучение се разглежда както като стратегия за преподаване, така и като 

инструмент за оценка, който се използва за насърчаване на самостоятелното учене. Това е 

споразумение, договорено между учащия и преподавателя. Учебните договори дават 

възможност за споделена отговорност за процеса на планиране и обучение. Това позволява на 

учащите да участват активно в учебния процес от началото до края. Учениците започват да 

усещат необходимостта да се учат, защото целите на обучението стават собствените им лични 

цели, да поемат отговорност и да поемат контрола над собственото си обучение. 

По този начин те са ефективна стратегия за преподаване, като помагат на учащите да станат 

вътрешно мотивирани и да поемат отговорност за собственото си обучение. От друга страна, 

договорите за обучение осигуряват гъвкавост на преподавателите, за да отговорят на 

индивидуалните нужди на обучаемите. Те позволяват на учениците да работят на различни нива 

според собствените си познания. Обучаемите не са принудени да извършват ненужни задачи, а 

по-скоро преговарят за своята работа и какво трябва да научат, въплътени в персонализирани 

пътеки на обучение. Следователно договорите за обучение дават на учащите мотивация да 

постигнат цел, вместо да се чувстват, че правят ненужна работа или да учат неща, които вече 

знаят. 

 

2.3. Модули 

Модулите включват самостоятелно обучение, което се поддържа от съдържанието, достъпно 

онлайн, дистанционното обучение и опционалната подкрепа от връстници.   
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Когато учащият следва целия курс, той / тя трябва да завърши деветте модула и се препоръчва 

да присъства на три / четири срещи лице в лице, но всяка група (обучител и обучаеми) трябва да 

определи броя на лични срещи. Обучаваният може да определи собственото си темпо и да 

вземе модулите по всякакъв ред. По-долу е представен график на курса с информация за 

очакваното време, необходимо за всеки модул:  

Дейност  Необходимо време 

Встъпителна сесия (среща лице в лице) - Диагностичен инструмент, 

среща с преподавател, подписване на договор за обучение 

6 часа 

Модул 1: Винен туризъм като възможности за винен бизнес Около 38 учебни часа 

Модул II: Иновация на продукти и услуги във винения туризъм Около 26 учебни часа 

Модул III: Туризъм и туризъм Около 16 учебни часа 

Модул IV: Английски език за винен туризъм Около 50 учебни часа 

Лична среща - поглед назад - работа заедно / обсъждане на казуси 4 часа 

Модул V: Техники за комуникация и сътрудничество Около 23 учебни часа 

Модул VI: Маркетинг на винения туризъм Около 24 учебни часа 

Start module

Knowledge 
(theory, meetings) 

Case Study

Tutoring

(Learning 
questions)

(Suggestions for 
improvement)

Product portfolio

Evaluation by 
tutor

Level of 
competence
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Модул VII: ИКТ, приложени към винения туризъм и дигиталния 

маркетинг 

Около 23 учебни часа 

Модул VIII: Винен туризъм и културно наследство Около 40 учебни часа 

Модул IX: Допълване на вино и храна Около 23 учебни часа 

Среща лице в лице - обръщайки внимание на теорията - обсъждане 

на казуси - Обясняващ финал 

4 часа 

 

Във всеки модул ще намерите следната структура: 

Съдържание на модула (като такъв): Вход; Цел на обучението; Времеви график; планиране; 

Въведение; Разработване на съдържание; Полезни връзки; Казус; Упражнения; Обобщение на 

ключовите моменти; Библиография. 

Упражненията, които трябва да бъдат изпълнени, ще помогнат на обучаемия да обработи 

съдържанието и да провери неговото / нейното разбиране за наличната материя. 

Преподавателят осигурява формална оценка. 

Всеки модул се допълва от случай, в който обучаемият използва теорията (и прозренията) за 

разрешаване на описания проблем. По този начин обучаемият доказва постигнатата 

компетентност. Резултатът от тези случаи ще бъде оценен от преподавателя. 

Обучаваният ще завърши своя собствен път на обучение по независим начин. Ако обучаемият 

влезе в трудна част от съдържанието или се заклещи по друг начин, той / тя може да задава 

въпроси чрез онлайн форума (преди да напишете въпросите, обучаемите трябва да проверят 

форума по други въпроси и отговори; намери това, което търси!). Обучителите на връстници и 

преподавателят могат да помогнат, като отговорят на въпросите, свързани с обучението. 

Въпросите и отговорите във форума се запазват, така че бъдещите обучаеми в курса могат да се 

възползват от вашите усилия. Освен публикация в публичния форум, обучаемият може да 

изпрати въпроса или искането по електронна поща за всеки от наличните контакти. 

Учениците могат да се срещнат и с преподаватели чрез видеоконференция или офлайн, а 

именно по време на срещите. Тези срещи ще дадат възможност на обучаемите да придобият 

знания, познания и възможности за работа в мрежа.   

 

 

 

 Обучение 
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Докато се работи по съдържанието на модула, завършване на казуса и / или упражнения, 

обучаемият ще бъде подкрепен от неговия / нейния преподавател. 

Обучението е предназначено главно за индивидуално посещаване на педагогическото развитие 

на обучаемите по един поддържащ и топъл начин и ще се провежда с помощта на различни 

медии (електронна поща, форум, чатове и видеоконферентна връзка), за да се улесни 

комуникацията с учащите се , Преподавателят ще оказва обща подкрепа на обучаемия, 

осъществява редовни контакти и предоставя обратна връзка за неговото / нейното изпълнение. 

Преподавателят трябва да посъветва обучаемите по най-добрия начин да направят модулите, 

да адаптират съдържанието, за да отговорят на нуждите на индивида и да подготвят 

допълнителен материал, когато е необходимо (напр. Да засилят точката на трудност, да 

предложат коригираща помощ или обогатяване, да насочат учащите се алтернативни маршрути 

чрез материала, за адаптиране на пакета към местните обстоятелства и т.н.). 

o Онлайн контакт 

Обучаваният ще работи чрез модулите по самостоятелен и независим начин. Преподавателят 

трябва да стимулира обучаемия да публикува своите въпроси за обучение в онлайн форума в 

платформата за електронно обучение на BACCHUS-SME. Обучителите на връстници могат да им 

помогнат да отговорят на тези въпроси, но учителят трябва да играе роля и там. По този начин 

форумът ще се превърне в богат FAQ и обучаемите няма да задават едни и същи въпроси отново 

и отново.  

o Срещи 

Препоръчително е да присъствате на три / четири срещи лице в лице, но от всяка учебна група 

(учител и обучаеми) зависи да определят броя на срещите лице в лице. Тези срещи / семинари 

трябва да бъдат внимателно планирани, така че: 

- те допълват другите елементи на курса; 

- подпомагане на учащите, които могат да бъдат на различни етапи в предмета; 

- лесно да бъдат адаптирани към нуждите на учащите; 

- предоставят опит и учене, които в противен случай не биха възникнали (например, някои 

видове "практически" опит, прякото взаимодействие между обучаемите един с друг); 

- да изпълнят определени очаквания, например да знаят успехите на стратегическото планиране. 

Експертите могат да бъдат поканени да участват, виртуално или лично. 

Всички тези срещи трябва да служат за оценка на напредъка в обучението на обучаемите, 

момент за оценка на практическите части и подготовка за предстоящите модули. Те също са 

привилегировано пространство за обмен на опит и изясняване на всякакви съмнения.   

На първата среща ще бъде обяснен предстоящият курс на обучение и използването на 

платформата BACCHUS-SME. 
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В календара на платформата преподавателят може да предложи други интересни срещи лице в 

лице за участие на обучаемите. Учениците могат да се абонират за тези срещи и да попълнят 

своя дневен ред. По-долу ще намерите списък на видовете срещи, които могат да бъдат 

планирани:  

Срещи Кратко описание 

Експертна среща Експерт в областта на винения туризъм, споделящ своя опит 

и опит. 

Срещи за казуси Обучителите на връстници представят своя резултат от 

един от случаите. Целта е да увеличим проблема и процеса 

на неговото решаване. Ще бъде обсъдено съдържанието, 

което беше използвано и избраните решения. Редица 

случаи ще бъдат представени на всяко заседание. 

дискусия Редица обучаеми и някои преподаватели ще обсъдят някои 

твърдения или хипотези, за да разширят познанията си по 

даден въпрос. Изявленията на учащите се споделят 

предварително. 

Семинар / конференция Заедно с обучаемите (или самостоятелно) обучаемите 

могат да присъстват на различни видове конференции, като 

семинар, семинар или конференция. Тези срещи трябва да 

се свържат с винения туризъм или предприемачеството. 

След срещата преподавателят може да обсъди с обучаемия 

резултата от обучението. 

Видео конференция 

(по Skype или други 

видео=конферентни 

инструменти) 

Видеоконференцията на живо се провежда по 

предварителна заявка. Преподавателите и обучаемите 

могат да обменят информация, без да са в една и съща стая. 

 

o Продуктово портфолио  

В портфолиото обучаемият събира всички отделни продукти, обратна връзка, предложения за 

подобрения, включително оценките и докладите за срещите.   

 

2.4. Окончателна оценка (оценка от преподавателя) 

След като постави всичките си продукти в портфолиото, преподавателят ще осигури подходяща 
обратна връзка за продуктите и другите дейности (като въпроси и отговори за обучение) на 
платформата. Нивото на компетенции ще бъде оценявано въз основа на резултатите, получени 
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от обучаемия по упражненията и казусите, предложени във всеки модул. Ръководителят, заедно 
с учащия, ще реши дали са постигнати всички компетенции (инструмента за диагностика трябва 
да се използва отново). 

Сертифицирането на обучаемите в курса BACCHUS-SME или отделните модули изисква следното: 

 постигане на целите на обучението, посочени във всеки модул; 

 да изпълни предложените дейности в съответствие с договорения график; 

 да се ангажира с всички дейности по оценяване, които могат да бъдат поискани; 

 да получи оценка за всеки модул, равна или по-висока от задоволителна. Ако 
обучаемият вземе целия курс на BACCHUS-SME и не постигне ниво на удовлетвореност 
по един от модулите, той / тя ще получи сертификат за модулите с положителна оценка. 

Учениците трябва да са наясно, че сертифицирането е резултат от тяхното изпълнение, основано 

на количествена скала - 1: минимално постижение / не може да бъде постигнато до 5: 

максимално постижение / постигнато много добре, съгласно следните критерии: 

 Резултат от общата оценка на обучителя: 

o Оценка на знания / умения въз основа на казуси и упражнения, представени за 
всеки модул; 

o Оценка на поведението за всеки модул въз основа на следните критерии: 
усърдие, точност; участие в дейности; точност в развитието на дейностите; 
адаптиране към промяната; междуличностни отношения; загриженост за 
самообучение; 

 Резултат от Hetero оценката - извършва се от преподавателя: ще оцени изпълнението на 
учебните цели на всеки модул; 

 Резултат от самооценката  - предоставена от обучаемия: ще оцени изпълнението на 
учебните цели на всеки модул; 

Критериите за оценка имат различно тегло в крайната оценка на модула: 

 Резултат от получената от преподавателя сумативна оценка - 40% от крайната оценка; 

 Резултат от Hetero оценката, извършена от преподавателя, който ще оцени 
изпълнението на учебните цели на всеки модул - 40% от крайната оценка; 

 Резултат от самооценката, предоставена от обучаемия, който ще оцени изпълнението на 
учебните цели на всеки модул - 20% от крайната оценка; 

Окончателна оценка на модул: 2*Обобщаваща оценка+ 2* Hetero оценка + 1* Самооценка 

5 

Класът на BACCHUS-SME B-learning Course ще бъде сумата от всички оценки, получени за модул, 

разделен на 9: 

Окончателна оценка на курса BACCHUS SME : Сума на получените оценки в 9-те модула 
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                                                               9 

Оценката, който ще се появи в сертификата BACCHUS-SME, както за обучаемите, които току-що 

са завършили някои модули, така и за обучаемите, които са минали през всички модули на 

BACCHUS-SME курса ще следват качествената скала, представена по-долу: 

 1 - Изключително незадоволително (29% или по-малко); 

 2 - Не е задоволително (30% до 49%); 

 3 - Задоволително (50% до 69%); 

 4 - Добро (между 70% и 89%); 

 5 - Отлично (90% и повече); 

 

УСПЕХ!!! 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ 
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ОБУЧИТЕЛЕН  ДОГОВОР 

 
Learning Contract  

Име (обучаем):  

      

E-mail:      телефон: 

                  

Име (обучител/и )      телефон: 

                  

Име (Обучителен институт):  

      

Цели:  

      

 

Какво ми е необходимо (от учебния институт / преподавател / обучител на 

обучаемите): 

      

 

Предмети/Модули,които ще науча: 

 

Модул 1: Винен туризъм като възможности за винен бизнес 

Модул II: Иновация на продукти и услуги във винения туризъм 

Модул III: Туризъм и туризъм 

Модул IV: Английски език за винен туризъм 

Модул V: Техники за комуникация и сътрудничество 

Модул VI: Маркетинг на винения туризъм  

Модул VII: -ICT се прилага за винения туризъм и дигиталния маркетинг 

Модул VIII: Винен туризъм и културно наследство 

Модул IX: Допълване на вино и храна 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

              (моя подпис)         (подпис/и на обучителя/ите) 

 

Дата:       
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ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА 

Обобщена оценка 
Попълва се от 
преподавателя 

Типология 
Образование за 
възрастни / 
Смесено обучение 

Обучителна зона 
Управление на 
туризма 

Курс BACCHUS SME B-learning Course   

Модул  Страна:   

Обучител(и)   

 

Уважаеми преподавател: 
Въпросникът за оценка на знания / умения има за цел да събере информация за работата на обучаемите по време на модула. 
Моля, отговорете на всички въпроси, като вземете предвид следната скала: 

1: минимално постижение / не може да бъде постигнато до 5: максимално постижение / постигнато много добре 
 

        

                 

    

  Име на обучаемия 

      

      

      

      

Критерии за оценка    

        

1. Оценка за знания / умения Скала от 1 до 5 

Казус                  

Упражнение 1                                   

Упражнение  2                                   

Упражнение  3                                   

Упражнение …                                   
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2. Оценка на поведението  Скала от 1 до 5 

Посещаемост                                   

Точност                                   

Участие в дейности                                   

Точност в развитието на дейностите                                   

Адаптиране към промените                                   

Междуличностни отношения                                   

Самостоятена оценка за самообучението                                   

3. Окончателна оценка за всеки обучаем                  

Коментари: 
 

Дата: _____/_____/_________ Подпис (обучител)_________________________________________________ 
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HETERO  ОЦЕНКА 

HETERO ОЦЕНКА 
Попълва се от 
преподавателя 

Типология 
Образование за 
възрастни / 
Смесено обучение 

Обучителна зона 
Управление на 
туризма 

Курс BACCHUS SME B-learning Course   

Модул  Страна:   

Обучител(и)   

 

Уважаеми преподавател: 
Въпросникът за оценка Hetero има за цел да събере информация за представянето на обучаемите по време на модула в съответствие с 
учебните цели, определени за модула. 
Моля, отговорете на всички въпроси, като вземете предвид следната скала: 

1: минимално постижение / не може да бъде постигнато до 5: максимално постижение / постигнато много добре 
 

        

                 

    

  Име на обучаемия 

      

  
 

   

      

      

Критерии за оценка    

(според обучителните цели на всеки модул) 
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3. Окончателна оценка за всеки обучаем                  

Коментари: 
 

Дата: _____/_____/_________ Подпис (обучител)_________________________________________________ 
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САМО-ОЦЕНКА 

СамоОЦЕНКА 
Попълва се от 
преподавателя 

Типология 
Образование за възрастни / 
Смесено обучение 

Обучителна зона Управление на туризма 

Курс BACCHUS SME B-learning Course   

Модул  Страна:   

Обучител(и)   

Уважаеми ученици: 
Въпросникът за самооценка има за цел да събере информация за Вашето представяне по време на модула. 
Моля, отговорете на всички въпроси, като вземете предвид следната скала: 

1: минимално постижение / не може да бъде постигнато до 5: максимално постижение / постигнато много добре 

Name of the Learner  

 
 

Скала от 1 до 5 Коментари 

Критерии за оценка  
(според обучителните цели на всеки модул) 
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4. Финална оценка    

  

Коментари: 

  

Дата: 
_____/_____/_________ Подпис:  
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ФИНАЛНА ОЦЕНКА НА МОДУЛА 

 Попълва се от преподавателя Типология 

Образование 
за възрастни / 
Смесено 
обучение 

Обучителна зона 
Управление на 
туризма 

Курс BACCHUS SME B-learning Course   

Модул  Страна:   

Обучител(и)     

 Име на обучаемия 
 
 
 
 
 
 
Резултати 
 

                   

Обобщена оценка (40% от крайната оценка) 
                

Hetero Оценка (40% от крайната оценка) 
                

Самооценка (20% от крайната оценка) 
                

Модул Финална оценка 
                

Окончателена оценка на модула в % 
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Коментари:  

Дати: _____/_____/_________ 
Подпис: 

Дати: _____/_____/_________ 
Подпис: 
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ОКОНЧАТЕЛНА  ОЦЕНКА  НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС BACCHUS-SME 

Окончателна оценка на обучителния курс 
BACCHUS-SME 

Попълва се от преподавателя Типология 

Образование 
за възрастни / 
Смесено 
обучение 

Обучителна зона 
Управление на 
туризма 

Курс BACCHUS SME B-learning Course   

Модул  Страна:   

Обучител(и)     

 Име на обучаемия  
 
 
 
 
 
 
Финален резултат на всеки модул 
 

                   

Модул 1                 

Модул 2                 

Модул 3                 

Модул 4                 
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Модул 5                 

Модул 6                 

Модул 7                 

Модул 8                 

Модул 9                 

BACCHUS SME Финална оценка                 

BACCHUS SME Финална оценка в %                 

 


