
 

 
 
 

 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 1  

New pathways of youth to labour market through lifestyle self – employment  
Project No. 2017-3-LT02-KA205-005536 

Анекс 1.  

Оценка на обучаемия за отворените образователни ресурси (ООР) 

 

Име на обучаемия  

Подпис  

 

Моля, изразете своето мнение за всеки от 24-те ООР, използвайки зададените критерии. 

Име на 
ООР 

Критерии 

(Моля, оценете всеки ООР по 
тези критерии) 

Кратък коментар, който 
ще да бъде представен и 

обсъден по време на 
сесията лице в лице 

Как оценявате влиянието 
на този ООР върху 

обучаеми в 
неравностойно 

положение 

(1-най-ниска оценка, 5-
най-висока оценка); 

коментари за оценката 

ООР N1 
{Заглавие} 

Ясно ли е разработено 
съдържанието на този ООР? 

Ще го разберат ли лесно 
младите учащи в 
неравностойно положение? 

Съдържанието покрива ли 
целите на този ООР? 

  

Правилно ли е определено 
времето за изпълнение на 
този ООР? 

Мислите ли, че на младите 
учащи в неравностойно 
положение може да им 
отнеме повече или по-малко 
време за изпълнение на този 
ООР? Моля, пояснете 
отговора си. 
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Име на 
ООР 

Критерии 

(Моля, оценете всеки ООР по 
тези критерии) 

Кратък коментар, който 
ще да бъде представен и 

обсъден по време на 
сесията лице в лице 

Как оценявате влиянието 
на този ООР върху 

обучаеми в 
неравностойно 

положение 

(1-най-ниска оценка, 5-
най-висока оценка); 

коментари за оценката 

Обща оценка: Този ООР е 
атрактивно представен и 
съгласуван с целите на 
проекта. 

Моля, коментирайте 
следните твърдения:  

• Този ООР би могъл да 
насърчи младите обучаеми в 
неравностойно положение да 
учат и да започнат лайфстайл 
предприемачество. 

• Този ООР би могъл да 
помогне за улесняване на 
социалното наставничество 
по лайфстайл 
предприемачество по време 
на обучителния курс SELF-E. 

  

ООР N2 
{Заглавие} 

Ясно ли е разработено 
съдържанието на този ООР? 

Ще го разберат ли лесно 
младите учащи в 
неравностойно положение? 

Съдържанието покрива ли 
целите на този ООР? 

  

Правилно ли е определено 
времето за изпълнение на 
този ООР? 

Мислите ли, че на младите 
учащи в неравностойно 
положение може да им 
отнеме повече или по-малко 
време за изпълнение на този 
ООР? Моля, пояснете 
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Име на 
ООР 

Критерии 

(Моля, оценете всеки ООР по 
тези критерии) 

Кратък коментар, който 
ще да бъде представен и 

обсъден по време на 
сесията лице в лице 

Как оценявате влиянието 
на този ООР върху 

обучаеми в 
неравностойно 

положение 

(1-най-ниска оценка, 5-
най-висока оценка); 

коментари за оценката 

отговора си. 

Обща оценка: Този ООР е 
атрактивно представен и 
съгласуван с целите на 
проекта. 

Моля, коментирайте 
следните твърдения:  

• Този ООР би могъл да 
насърчи младите обучаеми в 
неравностойно положение да 
учат и да започнат лайфстайл 
предприемачество. 

• Този ООР би могъл да 
помогне за улесняване на 
социалното наставничество 
по лайфстайл 
предприемачество по време 
на обучителния курс SELF-E. 

  

    

ООР NX 
{Заглавие} 

Ясно ли е разработено 
съдържанието на този ООР? 

Ще го разберат ли лесно 
младите учащи в 
неравностойно положение? 

Съдържанието покрива ли 
целите на този ООР? 

  

Правилно ли е определено 
времето за изпълнение на 
този ООР? 

Мислите ли, че на младите 
учащи в неравностойно 
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Име на 
ООР 

Критерии 

(Моля, оценете всеки ООР по 
тези критерии) 

Кратък коментар, който 
ще да бъде представен и 

обсъден по време на 
сесията лице в лице 

Как оценявате влиянието 
на този ООР върху 

обучаеми в 
неравностойно 

положение 

(1-най-ниска оценка, 5-
най-висока оценка); 

коментари за оценката 

положение може да им 
отнеме повече или по-малко 
време за изпълнение на този 
ООР? Моля, пояснете 
отговора си. 

 Обща оценка: Този ООР е 
атрактивно представен и 
съгласуван с целите на 
проекта. 

Моля, коментирайте 
следните твърдения:  

• Този ООР би могъл да 
насърчи младите обучаеми в 
неравностойно положение да 
учат и да започнат лайфстайл 
предприемачество. 

• Този ООР би могъл да 
помогне за улесняване на 
социалното наставничество 
по лайфстайл 
предприемачество по време 
на обучителния курс SELF-E. 
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