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1. Въведение 

Този документ съдържа кратко описание на мултимедийната платформа TOC. Резултатът е онлайн 

платформа за обучение с интерактивни обучителни материали за ръководителите транспортна дейност. 

Платформата съчетава инструментариума за обучение на ръководители транспортна (резултат от IO3) с 

холистично обучение. От друга страна, резултатът е и инструмент за разпространение на целия проект, по 

време на неговото разработване, а също и след края на проекта относно неговите етапи и резултати, 

използваемостта на резултатите . 

 

2. TOC уебстраница като мултимедийна платформа 

Уебсайтът на проекта TOC в интернет функционира като канал за споделяне на информация с помощта на 

партньорски езици и международни езикови версии. Началната страница е разделена на 5 подстраници 

(Начало, Проект, Обучение, Резултати, Партньори и контакти). В допълнение, отделни маркетингови 

страници също са временно използвани за семинарни презентации. Началната страница включва общо 

представяне на проекта и възможни изтегляния на новини (като бюлетини). Страницата на проекта 

представя предисторията на проекта, целите на проекта, както и информация за очакваните резултати и 

тяхното въздействие и дългосрочни ползи. Страницата за обучение включва действителните учебни 

материали (10 модула и въвеждащ модул). На страницата с резултати документите с резултатите от 

различните интелектуални резултати са представени като компилация, достъпна за тези, които се 

интересуват от проекта и неговите резултати. На страницата Партньори и контакти можете да намерите 

контактната информация на изпълнителите на проекта и географските местоположения на акулата. 

 

2.1 Обучителни инструменти 

Със създаването на крос-медийната платформа партньорството ще подкрепи въвеждането на подхода за 

смесено обучение (стандартно присъствено обучение и/или самостоятелно електронно обучение). 

Платформата ще интегрира и поддържа инструментариума за обучение на ръководители транспортна 

дейности (IO3) с допълнително съдържание, информация и новини. 

Настоящата част от проекта създава инструмент за обучение и предоставя съдържание в подкрепа на 

ежедневната работа на ръководителя транспортна дейност, като му помага да се развива и да се учи да 

бъде по-добър в работата си. Поради тази причина обучението е разделено на кратки модули, разделени на 

обучителни единици, което улеснява изучаването и прегледа на нещата по време на работа. Към 

инструмента за обучение са добавени елементи за слушане, така че учебният материал може да се 

преглежда и слуша едновременно. С цел повишаване ефективността на обучение в материала са вградени и 

интерактивни въпроси, с които обучаваният може да провери знанията си независимо от времето и мястото. 

Модулите могат да се използват и при стандартно обучение в класната стая, като в този случай аудио 

файловете могат да бъдат изключени и въпросите могат да се използват за въвличане на обучаваните в 

процеса. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Инструмент за разпространение на информация за проекта 
 

Мултимедийната платформа ще бъде използвана от партньорите от самото начало за дейности по 

разпространение на информация за проекта. Медийната платформа ще съдържа раздел с подробности за 

проекта, материали за разпространение и контакти. Онлайн общността ще осигури разпространението на 

проекта сред логистични мениджъри, компании, предприемачи, обучаващите и други заинтересовани 

страни. 

 

 

За да представим проекта и да разпространим резултатите, ние вече създадохме брошура за проекта TOC в 

началото на проекта. Във финалната фаза на проекта добавихме нова иновативна технология за добавена 

реалност (AR) към съдържанието на брошурата, с което искахме да подчертаем новостта на учебния 

материал. С помощта на технологията за добавена реалност ние предлагаме обща информация за проекта 

TOC (тагът AR е поставен в логото на проекта), Въведение в обучителния материал (тагът AR е поставен в 

заглавието: Поддържащият инструментариум за помощ в ежедневната работа ) и информацията за контакт 

на партньорите, насочвайки всички към техните начални страници в интернет (AR тагът се поставя в логата 

на партньорите). AR инструментът се използва, когато направите снимка на QR кода на брошурата с 

мобилно устройство. Препоръката е да използвате приложението Chrome, за да го отворите. 

 

 

2.3 Заключение 
 

Материалът за обучение беше оценен, както следва в IO3: Обхватът и оформлението на материала за 

обучение беше последователно оценен като добър или отличен (93%). Качеството на учебния материал 

също беше оценено много добре (78% с добро или отлично). Учебният материал беше абсолютно ясен и 

лесен за разбиране. 

 

В процеса на оценка на резултатите стана ясно, че IO4 подпомага ръководителите транспортна дейност в 

увеличаването на знанията им относно техните работни дейности. В допълнение, партньорите са напълно 

съгласни с факта, че IO4 осигурява по-широко участие в обучението на целевата група, тъй като е внедрено 

като платформа за отворени образователни ресурси, която предоставя интерактивни дейности на 

обучаващите се. И накрая, респондентите са напълно съгласни с факта, че IO4 - чрез разработването на AR 

уеб приложения - поддържа виртуалното обучение в областта на образованието за възрастни. 

 

3. Приложение на добавената реалност при TOC проект  
  

SUPSI разработи 2 приложения за добавена реалност, които могат да се активират с помощта на мобилни 
устройства, но също и от настолни компютри: едното е за информационната брошура за проекта, другото е за 
предоставяне на инструкции как да попълните CMR товарителница. 
 

3.1 Приложение на добавената реалност при информационна брошура за 
проекта  

  

Това приложение е полезно, за да видите допълнителна информация, свързана с брошурата на проекта. 



 

 

Чрез сканиране на Qrcode, обозначен с червения кръг, активирате приложение, което показва допълнителна 
информация върху листовката. Тази информация се появява, ако посочите активни области, маркирани с 
пунктирана сива линия и текст „AR“.  

  
  
  

  
  

Ако посочите: 
• логото на проекта (“TOC transparent Operators Competence”), ще бъде възпроизведено кратко 
аудио, описващо проекта; 
• логата на партньорите, можете да отворите конкретен уеб сайт на партньор; 
• помощния набор от инструменти на втората страница, ще бъде визуализиран кратък видеоклип 

за свързания учебен материал.  
  



 

 

  
  
  
  
Информационната брошура може да бъде свалена от следния линк: 

  
https://ttsfi.sharepoint.com/:b:/r/sites/TOC2/Jaetut%20asiakirjat/General/IOs%20and%20tasks/IO4/AR-leaflet-
V3/TOC%20broc%208%20pages%2007-22.pdf?csf=1&web=1&e=GUkA1B  
  

  

   

3.2 Добавена реалност и CMR  
  
CMR, известен още като CMR товарителница, е документ, използван за регулиране на автомобилния товарен 
транспорт и служи като международно споразумение.  

https://ttsfi.sharepoint.com/:b:/r/sites/TOC2/Jaetut%20asiakirjat/General/IOs%20and%20tasks/IO4/AR-leaflet-V3/TOC%20broc%208%20pages%2007-22.pdf?csf=1&web=1&e=GUkA1B
https://ttsfi.sharepoint.com/:b:/r/sites/TOC2/Jaetut%20asiakirjat/General/IOs%20and%20tasks/IO4/AR-leaflet-V3/TOC%20broc%208%20pages%2007-22.pdf?csf=1&web=1&e=GUkA1B


 

 

  
  



 

 

  
  
Документът може да бъде свален от следния линк: 
  
https://ttsfi.sharepoint.com/:i:/r/sites/TOC2/Jaetut%20asiakirjat/General/IOs%20and%20tasks/IO4/AR-CMR/cmr-
pdf.jpg?csf=1&web=1&e=1gKObn  
  
Разработено е уеб приложение, което предоставя инструкции за попълване. Приложението е достъпно чрез 
интернет на следния линк:   
 
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/AR-CMR.html   
   
За да го активирате, посочете логото на CMR в CMR товарителницата. 
  

      
  

Първоначалната идея беше да могат да се идентифицират отделните секции и да се предоставят подробни 

инструкции за отделните части. Въпреки това, поради технически трудности при идентифицирането на 

малки числа, целите инструкции се появяват заедно на една страница. 

  

Препоръчителният браузър за AR приложения е Google Chrome. 

 

 

 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/AR-CMR.html

