
 
 
 
 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

 
This project is partially financially supported by Movetia. Movetia promotes exchange, mobility and cooperation within the fields of 
education training and youth work – in Switzerland, Europe and worldwide. www.movetia.ch. 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ШОФЬОР-КУРИЕРИ В 
ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИТЕ РАЙОНИ? 

Последната миля е крайният етап от процеса на доставка, който завършва с 
пристигането на пакет или товар до местоназначението, посочено от клиента. В 
момента този тип доставки са изправени пред предизвикателства в градовете,  
поради: бързото развитие на новите 
технологии (мобилни приложения, 
изкуствен интелект, блокови вериги и др.); 
използването на възобновяеми 
енергийни източници за доставка на 
стоки; иновативните мерки за намаляване 
на замърсителите; новите тенденции и 
форми на мобилност в градските райони, 
както и свързаните въпроси за безопасността на движението по пътищата. Всички тези 
нови аспекти и развитието на сектора за доставка в последната миля изискват 
иновативни практики и отворено образование в ЕС за шофьор-куриерите и техните 
обучители. 

Проектът е насочен към подобряване на знанията, уменията и професионалните 
компетентности на шофьор-куриерите в доставките от последната миля, с което да се 
постигне насърчаване на заетостта и личностното развитие. Нашата цел е да 
допринесем за обучението на шофьор-куриерите в последната миля в областта на 

БЮЛЕТИН #3 

„Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на 
градските райони“  

 

ОСНОВНИ ТЕМИ 
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безопасното движение и устойчивото развитие на съвременните градове по призната 
единна рамка за професионална компетентност, необходима за тяхното наемане на 
европейско ниво. 

КАК СЕ РАЗВИВА ПРОЕКТЪТ? 

През месеците на изпълнение на проекта досега разработихме и втория пакет 
интелектуални продукти (ИП) и неговите основни задачи:  

ИП 2 - 1 - ЗАДАЧА 1 Анализ на обучителните резултати 

Създадена е рамка за това как да се изгради съдържанието на елементите в 
картата на компетентностите на шофьор-куриера в последната миля (като се 
вземат предвид мобилните технологии, приложенията, независимите и 
ръководените от обучители обучения). 

Обучителните резултати от картата на компетентностите са анализирани един по 
един, за да се види дали могат да бъдат разработени за самостоятелно ползване 
от курсистите (самообучение) и/или лице в лице (ръководено от обучителя 
обучение). 

Информацията е обобщена в таблица, включваща използваните критерии, 
анализ и подбор на елементите. 

ИП2 – 2 - ЗАДАЧА 2 Създаване на обучително съдържание 

Като последица от предишната задача, съответното учебно съдържание (курс) е 
разработено с иновативни елементи за подпомагане на ежедневната работа за 
самостоятелно и/или ръководено от обучител обучение. 

След като първият проект на модулите за обучение е дефиниран, всички 
партньори адаптират и превеждат модулите на своите езици. 

ИП2 - 3 – ЗАДАЧА 3 – Пилотно обучение 

Въз основа на първоначалните резултати от ЗАДАЧА 2, обучението на шофьор-
куриерите, структурата, описанието на целите, графика, инструментите и 
процесите, които трябва да се прилагат по време на тестовите фази и задачите, 
които трябва да бъдат изпълнени от партньорите за координиране се определят 
участниците в пилотното изследване. 
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Всички партньори участват в събирането на данните за шофьор-куриерите чрез 
въпросници. 

Планът за пилотно обучение (документът ще бъде създаден на английски и на 
езика на партньорите) ще бъде завдижен от два различни спомагателни 
механизма: 

▪ Пилотно тестване 1: Под ръководството на обучителя. 
▪ Пилотно тестване 2: Самостоятелно обучение. 

Ще се събират обратна връзка и оценка на обучението. Ще бъде направен анализ 
на разликите между ръководеното и самостоятелно провежданото обучение. 
Всеки партньор ще изготви национален доклад. В него ще опишат пилотните 
сесии и резултатите, въз основа на шаблон, предоставен от лидера на ИП2. 
Обратната връзка ще бъде част от цялостния документ за оценка и ще бъде 
използвана за препроектиране на обучителния подход. 

 

    
КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ДОСЕГА? 

Извършен е цялостен анализ на всяка една от учебните единици и е разработено 
съдържанието на всяка от тях. 

Всеки модул, разработен от отговорния партньор е прегледан от друг партньор. По 
този начин се осигурява получаване на по-всеобхватна гледна точка върху 
обучителния резултат и се постига по-качествен образователен продукт. 

При изпълнението на задачата всеки партньор разработи модул, състоящ се от 
няколко учебни единици наречени „обучителни резултати“. Достъпът до модулите се 
осъществява независимо, чрез платформа и осигурява автономна част за обучение. 

Модулите за обучение са разработени по много визуален и интерактивен начин. Те 
подпомагат насърчаването на дигиталните компетентности на обучаемите, които ги 
използват. 

Процедурата е много лесна. Достъпът до обучението може да се осъществи чрез курс 
с обучител. Последният направлява обучителния процес чрез осигуреното голямо 

            РЕЗУЛТАТИ 
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изобилие от интерактивни изображения, видеоклипове, връзки и дейности, които 
правят ученето приятно. Друг начин за достъп е чрез поредица от въпроси, които дават 
обратна връзка на потребителя. В случай на неуспех, те се препращат към частта от 
учебната програма, в която имат възможност да попълнят своите пропуски. В случай, 
че  обучаемите посочат правилен отговор на зададения въпрос, те биват препращани 
към допълнителни материали по темата. В обобщение, и двете части – курсът, 
ръководен от обучители и самостоятелното обучение се допълват. 

Съдържанието на въпросника е подготвено и за двете пилотни обучения – едно за 
частта с курс, ръководен от обучители и едно за самообучение. 

След като всички модули бъдат преведени на националните езици, ще бъде 
проведено първото пилотно тестване на обучителните материали, за да получим 
първоначални резултати и да направим корекциите, препоръчани от двете целеви 
групи – обучители и обучаеми. 

Един от най-важните моменти в този период от време беше, когато най-накрая 
успяхме да се видим лично по време на проведената трета транснационална среща 
по проекта. Тя се състоя във Вантаа, много близо до фантастичния град Хелзинки 
(Финландия). 

Срещата беше отлично организирана от нашите проектни партньори от TTS. Тя ни 
помогна много в развитието на нашия проект, тъй като бяха определени двата 
подхода на обучение, бяха създадени условия за по-доброто опознаване на отделните 
участници едни с други, което несъмнено се отрази положително на качеството на 
проекта и неговия резултат.  
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Днес искаме да споделим с вас тази статия 
от Финландия. В нея ще се уверите как 
използването на модернизирано и 
адаптирано оборудване предоставя по-
добри и устойчиви услуги на 
дистрибуторите, с най-добрите гаранции 
за ефективност и безопасност. 
Можете да се запознаете с материала като 
последвате линка по-долу: 
 

https://lastmilelogisticsops.com/2021/04/19/carla-cargo-loadhog-the-
future-of-urban-logistics/ 

 
В тази кратка статия от Швейцария можем да се 

запознаем с някои от иновациите, представени 
от UPS на Expo 2020 в Дубай като например 
електрически модели, които се зареждат от 
слънчева светлина. 
 
Това е статия, в която са показани някои от 
възможните превозни средства, които скоро 
може да видим в нашите градове. 
 

http://www.netcommsuisse.ch/insights/UPS-changing-the-way-of-
logistics-through-Innovation-and-Sustainability.html 

СТАТИИ 

 

Carla Cargo & 
Loadhog: Бъдещето 

на градската 

логистика? 

От Julio Capón (PONS Seguridad Vial)                  

UPS променя 
посоката на 

логистика чрез 
иновации и 
устойчивост 
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В тази статия от България ще се 
запознаем с това, как организациите 
опериращи в сектора на последната 
миля се превръщат в големи. Ще се 
убедим също така, че секторът на 
последната миля търпи непрекъснато 
се развива и разширява. 
 
 
 

https://therecursive.com/online-food-delivery-integration-glovo-
acquires-foodpanda-in-romania-and-bulgaria/ 

 
 

 

    

Този проект се изпълнява от 7 партньори, представляващи 5 различни страни: 
- От Испания: PONS SEGURIDAD VIAL SL и UNO Organización empresarial 
de Logistica y Transporte 
- От Италия: CNA Associazione Provinciale de Pessaro e Urbino и Training 
2000 psc 
- От България: BLA Bulgarian Logistics Association 
- От Финландия: TYOTEHOSEURA RY 
- От Швейцария: SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera 

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ 

@LastMile_EU      Last Mile Delivery      Last Mile Delivery     www.trainingforlastmile.eu 

 

 

Интеграция в онлайн 

доставките на храни: 
Glovo придобива 

Foodpanda в Румъния и 

България 

      ЗА ПРОЕКТА 
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