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Проект COMETA evolution
Партньорство
Партньорството по проекта
COMETA evolution събира 8
организации от 4 държавичленки на ЕС.
−

Anziani e non solo

−

DROM – Consorzio
Nazionale per la
Cooperazione Sociale

−

Aris Formazione e Ricerca

−

Diesis coop

−

COCETA

−

Balcan Plan

−

Regione Lombardia

−

Regione Sicilia

−

Regione Sardegna

−

Regione Umbria

−
За още информация
посетете нашия интернет
адрес:
www.cometa-evolution.eu

Cometa evolution е европейски проект, съфинансиран от
Европейската комисия, Генерална дирекция „Образование и
Култура”, програма „Учене през целия живот”.
Проектът има за цел да разработи и тества споразумение въз
основа на ЕСТКПОО (Европейска система за трансфер на кредити
в професионалното образование и обучение) за взаимно
признаване на кредити между партньорски организации. Моделът
е адаптация на вече разработения такъв в рамките на проекта
"Фокус върху компетенциите" на програма Леонардо да Винчи, но
се базира и върху резултатите от "Грижа за таланти" и "Европейския
сертификат за социални грижи" (ECC) отново на програма
Леонардо да Винчи, относно валидиране на компетенции и
основни умения.
COMETA акцентира върху географската мобилност (между
страните партньори и между регионите в рамките на една и съща
държава), но също и върху професионалната мобилност между
различни професионални звена на социалния сектор, т.е. от грижа
за деца до грижа за възрастни хора или хора с увреждания.
Проектът ще определи набор от меки (социални) умения, общ за
дадена група социални професии и ще разработи инструменти и
средства за взаимно признаване.
Консорциумът включва много партньори, идващи от различни
сфери на дейност, които имат различни специфични умения за
обучение на лица, предоставящи грижи, както и в практиките и
политиките в областта на ПОО.
Основният очакван резултат е подписването на „Меморандум за
признаването” на базата на ЕСТКПОО за взаимно признаване на
кредити между партньори. Това ще окаже положително
въздействие върху качеството на мобилността на работниците
(географска - сред страните от ЕС / региони в рамките на
държавите, и професионална), както и върху подпомагане на
развитието на практики, базирани на ЕСТКПОО в страните
партньори.
Това е първият информационен бюлетин на проекта COMETA
evolution. Той представлява инструмент за осведомяване за
дейностите по проекта и най-новите актуализации на ЕСТКПОО.
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включва описания и групиране на всички
професионални профили, идентифицирани от
партньорите в съответните държави / региони,
които биха били от значение за COMETA.
Избраните профили отговарят на следните
характеристики:
- Отнасят се до професии от социалната сфера,
също може да включват компонент от областта на
здравеопазването, но той не трябва да бъде
доминиращ.
- Свързани са с професионална квалификация.
- Свързани са с официална програма за
обучение.
- Съществуват в повече от една от държавите
партньори / национални региони.
Като цяло, партньорите идентифицираха 15
профили, групирани в четири професионални
области: социално приобщаване, домашна
помощ за лица, зависими от грижа, грижа за
детето и медицинска помощ (асистиране).

Начална среща по проекта COMETA
През декември 2012 г. държавите партньори
осъществиха своята първа среща в Милано,
организирана от координатора на проекта DROM.
На първо място, срещата беше добра възможност
за всички партньори да се запознаят лично и да
научат повече за дейностите, извършвани от
партньорските организации в областта на
валидиране на информално придобити умения и
обучение на професионалисти, работещи в
социалната сфера.
Бе посветена сесия и на по-доброто разбиране на
BESCLOs (Основни европейски учебни резултати от
социалните грижи), разработени в рамките на
проекта „Европейски сертификат за социални
грижи”
(www.eccertificate.eu).
Основните
европейски учебни резултати от социалните грижи
(BESCLOs) са главните цели на трансфера на
иновации, разработени в проекта COMETA.
Господин Джеймс Чърчил, представител на
управителния съвет на ECC, направи презентация
на тема "ECC: Защо, какво и поуките досега?",
което от своя страна подпомогна разбирането на
партньорите за подхода с цел по-успешното
адаптиране на методологията в националните
контексти на Италия, Испания и България.
Друга сесия бе посветена на задълбочаване на
познанията за методологията на ЕСТКПОО (ECVET
methodology) и употребата й в рамките на
COMETA, както и на обсъждане на следващите
стъпки, които ще бъдат предприети. Най-накрая
бяха
обсъдени
организационни
въпроси,
включително
оценка
и
стратегии
за
разпространение.

ПРОФИЛИ COMETA & BESCLO УМЕНИЯ
Партньорите посветиха пролетта на сравнение на
резултатите от обучението / уменията, посочени в
официалните описания на COMETA профилите с
тези, идентифицирани от проекта ECC, като
BESCLOs
уменията
(Основни
европейски
обучителни
резултати,
придобити
следствие
практикуване
на
социални
грижи
виж
www.eccertificate.eu).
Сравнението показа някои интересни резултати:
група от шест учебни резултати, общи за поголямата част от профилите COMETA, но също
така и някои важни пропуски при почти всички
профили, като например споменаване на
компетенции в някои важни умения като такива,
отнасящи се до равни възможности, културно
многообразие и превенция на насилието.
Пълният текст на доклада може да се изтегли оттук:

here.
ИНТЕРНЕТ АДРЕСЪТ на COMETA EVOLUTION:

Професионални профили според COMETA
През януари и февруари партньори работиха за
представяне на първото официално съобщение за
началните резултати от проекта: идентифициране
на професионалните профили, които биха могли
да бъдат обект на фазата на тестване, както и на
самото му приложение.
Докладът, вече достъпен за изтегляне (download),

www.cometa-evolution.eu
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необходими за изготвянето на професионален
профил, който може да бъде придобит чрез
обучителни модули или друга форма на обучение
и опит.

Наскоро (януари 2013 г.) в Италия беше одобрено
законодателно постановление за националната
система за сертифициране на

Официалната акредитация на професионални
умения, които дават възможност за развитие на
трудовата дейност, се извършва чрез получаване
на съответните професионални квалификационни
степени на обучение или Сертификати за
професионализъм.

компетенции.
Постановлението
цели
да
реорганизира
квалификационната
система
в
Италия.
Тя
представлява
изключително
иновативен
законодателен
акт,
тъй
като
обединява
традиционните квалификационни системи и
новите системи за валидиране и признаване на
компетенциите (придобити по различни начини).
Поради това постановлението представлява първа
стъпка в посока предоставяне на възможност за
признаване на информално и неформално
придобити компетенции с оглед на получаване на
кредити
за
обучението
(следователно
и
официални квалификации).

Акредитацията на умения за получаване на
професионални квалификационни степени на
обучението се осъществява чрез Министерството
на образованието, културата и спорта (виж:
ACREDITA
tool),
докато
акредитацията
за
получаване на Сертификати за професионализъм
се извършва от Националната служба по заетостта
(Министерство на заетостта и социалното
осигуряване) (виж: RECEX tool).
Характеристиките на процеса на оценяване и
акредитация при признаването на придобити
умения са заложени в RD (REAL DECRETO) 1224/2009
от 17 юли.

В действителност, законодателният текст не само
идентифицира ключовите дефиниции в тази
област (напр. неформално и информално
обучение, компетенция и т.н.), но и основните
процеси при валидиране и сертифициране на
компетенции.
Нещо повече, текстът подпомага създаването на
регистър
(списък)
с
образователните
и
професионални квалификации на национално
ниво, което от своя страна е важна база за
насърчаване на процесите на признаване на
компетенции.

За да осъществят процеса на оценяване и
акредитация на умения, придобити чрез трудов
опит или неформално обучение, компетентните
институции правят различни видове публични
покани.
Тези покани и консултации относно акредитацията
на
професионални
компетенции
биват
публикувани в Автономните области в Испания
(Comunidades Autonomas), а също така и в
Официалния бюлетин. За повече информация за
тези покани, трябва да отидете до Регионална
служба по заетостта или до Министерство на
образованието, или, ако съществува такъв, до
Института за квалификация на Вашата Автономна
област, в зависимост от това кой е поел
юрисдикцията във вашата общност. Акредитацията
ще бъде валидна за цялата страна и се издава от
Обществените служби по заетостта.

Според Центъра за изследвания "Работа и
просперитет", системата въведена от това
постановление се характеризира с редица
недостатъци - например тя поставя риск за
създаване на много бюрократични механизми,
също така дава възможност за включване във
веригата от компетенции и на такива, придобити
чрез незаконна трудова дейност и т.н. Въпреки
това, тя представлява първата много важна стъпка
към пълното признаване на правото на хората за
учене през целия живот.

Представителят
на
синдикатите
и
предприемаческите
сдружения
във
всяка
териториална единица може да се обърне към
главната
управленска
институция
или
към
съответната компетентна институция във всеки
регион, за да осъществи провеждането на такъв
тип срещи и консултации в помощ на
потребностите
на
определени
предприятия,
професионални сектори и групи със специфични

***

ПРОБЛЕМИ ПРЕД АКРЕДИТАЦИЯТА НА УМЕНИЯ В
ИСПАНИЯ
Съгласно закона от 5/2002 за квалификациите и
професионалното обучение, професионалната
квалификация представлява набор от умения,
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областта на професионалното образование и
обучение (ПОО), здравеопазване и социални
грижи, социалните браншовите организации,
доставчиците на ПОО на национално / регионално
/ местно ниво. Той установява европейския
еквивалент за оценка, трансфер и натрупване на
учебни резултати, постигнати във формален,
информален и неформален контекст.

Именно тук лежи ограничението пред системата
за акредитация. Признаването на скритите
качества на работещите хора не зависи само от
намерението и желанието им да придобият
квалификационна степен или сертификат, а от
нуждите на страната, които предпоставят и
пристрастното
отношение
спрямо
някои
професии и квалификации, което от своя страна
забавя или отлага акредитацията на други типове
компетенции.

Увод
Общият
контекст
на
„Меморандума
за
признаване” е нуждата от постоянно обновяване
на знанията, уменията и компетенциите на
гражданите, тъй като това е от решаващо значение
за конкурентоспособността в ЕС и социалното
сближаване. В този смисъл, професионалното
образование и обучение може да има значителен
принос за това.

Също така, ако погледнете броя покани
(публикувани 66 от 17 региона, от които първата е
направено през 2011 г.), разбираме, че основната
пречка пред системата за акредитация в Испания
е бюджетното ограничение.
Това показва, че системата за акредитация в
Испания е достатъчно отворена за работниците, но
силно ограничена от икономическата и социална
действителност в страната.

Въпреки това, твърде сложно или липсващо
сътрудничество между различните образователни
институции / компетентни органи, както и между
различните
национални
системи
отслабват
неговото въздействие. Тези бариери пречат на
достъпа на отделните граждани до образование,
обучение и натрупване на учебни резултати,
постигнати
в
различен
контекст
на
работа/учене/опит. Те също така затрудняват
мобилността на гражданите в сферата на
европейското професионално образование и
обучение (ПОО), на европейския пазар на труда,
както и възпрепятстват осъществяването на реално
учене през целия живот без граници.

***

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „МЕМОРАНДУМ ЗА
ПРИЗНАВАНЕТО” (МзП)?

Смяташ ли, че съм привлекателен?
Готови на всичко: слаби и гъвкави!
Трансгранична доставка: кога и къде искате тази
услуга?

Една от основните пречки за привличането на поголям интерес към транснационалната мобилност
като част от първоначалното и продължаващото
професионално обучение и образование е
трудността при определянето, валидирането и
признаването на резултатите от обучението, които
са придобити по време на престой в друга
държава.

Съгласни сте с всички (през повечето време...), но
само с тези, които имат желание и са способни.
Готови ли сте за това? Събрали ли сте кредити?
Просто
попитайте
и
може
да
бъдете
акредитирани!

Нещо повече, ученето през целия живот се
осъществява все повече в различни страни и в поголямо разнообразие от контексти - чрез
формални,
неформално
и
информални
обучителни практики.

Ноември 2009 беше незабравимият първи път,
запечатан там завинаги!
…
Още ли не сте разбрали?

Следователно, това, която е необходимо, е начин
да се даде възможност на хората да следват
своята собствена пътека на знанието чрез
признаване на резултатите от обучението им, като
без пречки преминават от един контекст на
обучение в друг и от една страна в друга.

Аз съм Избраният - МзП!
„Меморандумът за признаване” на COMETA - МзП
е официално споразумение между партньорите
по проекта, държавни институции, компетентни в
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Едно от най-важните предизвикателства, с които се
очаква да се сблъскаме, е разнообразието, дори
в смисъла на фрагментация на образованието и
системите за ПОО и квалификация в Европа.
Голям
брой
квалификации
и
различни
компетентни институции могат да вземат участие.

Предвид разнообразието, описано по-горе, общи
договорености и чисто технологични принципи са
необходими, за да се гарантира взаимното
доверие и да се даде възможност на трансфер и
признаване на резултатите от обучението в
контекста на транснационалната мобилност.

Техните дейности могат да включват дефиниране
на квалификациите, методите за оценка и
валидиране на обучението, залагане на цели за
обучението, определяне на съдържанието на
резултатите
от
обучението,
прилагане
на
програми за обучение.

През 2000г. в Лисабон, Европейският съвет заключи,
че
увеличаването
на
прозрачността
на
квалификациите и ученето през целия живот са
два от основните компонента в усилията за
адаптиране на европейските образователни и
обучителни
системи
едновременно
към
изискванията на обществото на знанието и към
необходимостта от подобряване на нивото и
качеството на заетостта.

Широка гама от доставчици също могат да
участват: министерства, агенции, професионални
сектори, фирми, социални партньори, камари,
неправителствени организации, и т.н.

Резолюцията на Съвета от 2002г. за насърчаване
увеличаването на сътрудничеството в сферата на
ПОО ("Копенхагенски процес") подчерта, че
даването на приоритет на система за трансфер
на кредити за ПОО е една от общите мерки,
необходими, за да се насърчи прозрачността,
съпоставимостта, трансфера и признаването на
компетенции и / или квалификации между
различните държави и на различни нива.

В някои случаи, национален орган може да
акредитира или упълномощи институции за
обучение или други структури за подготовката и
издаване на квалификации, точки (кредити) и т.н. В
други случаи тези функции могат да бъдат
прехвърлени на регионално ниво или на
доставчиците.
Държавите имат национална рамка, определяща
степените на квалификация или класификация на
тези степени. Тези рамки могат или не могат да
бъдат приспособени към организацията на
различните цикли на образование и обучение.
Освен това, в зависимост от системите,
квалификациите могат да бъдат получени или
само след един тип формална програма на
обучение или на няколко вида обучителни
процеси.

В комюникето от Маастрихт (2004г.), министрите,
отговорни за професионалното образование и
обучение, Комисията и европейските социални
партньори се споразумяха да дадат приоритет на
разработването и прилагането на ЕСТКПОО. Това
беше потвърдено и в комюникето от Хелзинки
(2006г. ), което приканва към по-нататъшно
развитие на общи европейски инструменти, от
които е именно ЕСТКПОО.
На това основание, на 18 юни 2009 г. бяха
публикувани
специфичните
препоръки
на
Европейския парламент и на Съвета за създаване
на Европейска система за транфер на кредити в
професионалното образование и обучение
(ЕСТКПОО).

Присъждането на квалификация в някои системи
се основава върху натрупването на „единици”
резултати от обучение под формата на кредитни
точки (Великобритания, Финландия, Швеция и др.)
или без кредитни точки (Франция, Испания и др.)
Кредитните системи понякога биват разработени в
по-широки рамки на квалификациите (рамките на
кредитните и квалификационни системи в
Шотландия и Уелс) или са предвидени за
конкретни квалификации (системата IFTS в Италия).
Освен това, в зависимост от страната, съществуват
много начини за използване на единиците и
точките от обучителните резултати, а в някои страни
могат да съществуват съвместно с различни
практики за разпределянето на тези точки и
кредити.
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