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Инструментите по проект COMETA вече са готови
Партньорство
Партньорството по проекта
COMETA evolution събира 8
организации от 4 държавичленки на ЕС.
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За още информация
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Основната цел на проект COMETA е да насърчава мобилността на
секторите за предоставяне на грижи и социалните работници – така
че да могат да се “придвижват” от един сектор в друг (напр. от
Инструментите по проект COMETA вече са
сектор грижа за деца към сектор грижа за възрастни хора) в
рамките
готовина конкретна група от европейски страни, което може да
се осъществи чрез трансфер и признаване на следните обучителни
резултати, постигнати в различен обучителен контекст (формален,
неформален и информален):
•
възможност
за
насърчаване
на
правата,
избора,
неприкосновеността на личния живот, достойнството; да се разбира
необходимостта
от
насърчаване
на
следните
ценности:
индивидуалност, права, право на избор, неприкосновеност на личния
живот, независимост, достойнство, уважение и партньорство;
• познаване на историята и контекста; способност да се разбира
значението, което има историята, предпочитанията, желанията,
нуждите и възможностите на съответния човек (или лица);
• способност за работа в екип и за сътрудничество; способност да
се разбира стойността и значението на работата в партньорство с
предоставящите грижи/ адвокатите/ значимите други за клиента,
които не получават заплата;
• способност за разбиране на основните форми на вербална/
невербална комуникация и активно слушане, и как да ги използвате в
работата;
• разбиране на значението, което имат правилата и процедурите; да
се разбере значението, което има следването на определени
политики и процедури, както и на политиките и целите на
организацията;
• възможност за постоянно наблюдение (мониторинг) на дейностите
и критично приложение на инструментите за оценка/ методологии,
такива като вътрешна и/ или външна супервизия.
За да се постигне тази цел, ще бъдат използвани два иновативни
инструмента, които са представени в тези документи и те са
следните: (1) въпросите, основани на стандарта BESCLO и (2)
сценариите на отделни случаи.
Първият инструмент представлява набор от въпроси, разработени въз
EVOLUTION
WEBSITE
основа на резултатите от COMETA
предишен
европейски
проект ECC
(http://www.eccertificate.eu/),
които
имат
за
цел
да
оценят
придобиването на BESCLO (Основни обучителни резултати на
европейския социален сектор) за работа в сектора на социалните
грижи. В рамките на COMETA
ние ще използваме 16 въпроса с
www.cometa-evolution.eu
множествен избор, които обхващат 6 сфери на компетентност
COMETA.
Вторият инструмент, първоначално разработен за COMETA, се
основава на описание на различни случаи (сценарии): те са реални
ситуации, които могат да се случат в сектора на социалните грижи.
Всеки сценарий има две възможни решения (и двете решения са
морално допустими, но само едното от тях е правилно) и е свързано
с едно от 6-те общи компетенции. В съответствие с всяка една от тези
три сфери компетенции (умения), са разработени три сценарии,
които да обхващат три професионални профили (сектори): грижи
за децата, грижи за възрастни хора (у дома и в старчески домове) и
социално приобщаване. Общият брой на предложените сценарии е
18.
Тестването на тези инструменти ще започне през октомври 2013 г., а
след това инструментите ще бъдат прецизирани и пуснати в
окончателния им вариант.
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Новини от фазата на тестиране
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приоритета за държавите-членки, една от
които е върхови постижения в областта на
ПОО.
Дискусиите,
проведени
по
време
на
Годишния форум насърчават синергиите
между
инструментите
за
валидиране/
прозрачност,
особено
между
ЕКР
(Европейската квалификационна рамка) и
ECVET. Участниците постигнаха съгласие
относно това, че ако тази мрежа е
необходимо да разработи инструментите и
насоките, то сега е необходим фокус върху
използването на тези инструменти в различни
контексти
(национален,
социалноикономически и т.н.), с цел да се създаде
истинска култура на QA (осигуряване на
качеството). Необходимо е "инструментите да
се използват в контекста за конкретна цел".
Два метода са определени за това: работа в
партньорство чрез участието на МСП в
Национална програма за реформи (НПР) и
чрез обменяне на знания между НПР във
връзка с конкретни въпроси, както и
адаптиране на инструменти, за да пасват в
най-различни контексти.
Наскоро
ние
също
подпомогнахме
създаването на отдел "Професионално
обучение и образование за възрастни;
Леонардо да Винчи, Грюндвиг" към ГД
Образование и култура, която координира
два от най-големите европейски инструменти
за
подобряване
признаването
на
квалификации: EQAVET и ECVET. Чрез това се
подчертава
силната
подкрепа
на
Европейската комисия на системата ECVET.
През 2014 г. предстои да бъде предложен
основният инструмент за насърчаване целите
на европейската политика за ПОО чрез
сътрудничество,
като
част
от
новата
интегрирана програма за образованието,
обучението, младежта и спорта Erasmus+.

Дейностите по проект Cometa напредват
много
бързо!
Проектът
разработи
инструменти
за
идентифициране
и
валидиране
на
меките
умения
на
работниците от сектора на социалните грижи
и вече завърши предварителното им тестване.
Целта на този етап на предварително
тестване бяха да се съберат мнения и
предложения от експерти и заинтересовани
страни , за да може инструментите да се
доусъвършенстват.
В
действителност,
резултатите от предварителното тестване
бяха
анализирани
и
отразени
в
инструментите
за
валидиране, с
цел
подобряването им, преди самите те да бъдат
използвани от потребителите в рамките на
същинската
фаза
на
тестване.
Поспециално,
фазата
на
предварително
тестване доведе до преразглеждане на
всички тези сценарии, които не са оценени
достатъчно високо, като в същото време,
елементите
базирани
на
Besclo
бяха
преработени с цел подобряване на тяхното
функциониране и осигуряване на измерване
на меки умения, които може да се използват
като действителните критерии за валидиране
на инструментите по проект „Cometa”. Сега
партньорите се подготвят за пилотно тестване
на
инструментите.
Новини
относно
резултатите от изследванията ще бъдат
достъпни много скоро!

ECVET в европейските политики
Какво е ECVET?
На четвъртия Годишен форум EQAVET (14-15
март, 2013) Alison Crabb, представител на
Европейска комисия, отбеляза, че водещият
принцип за увеличаване развитието на
заетостта
в
ЕС
е
създаването
на
образователни и обучителни системи, които
могат да осигурят нужните на пазара на
труда умения. ПОО е ключов елемент в тази
стратегия.
Стратегията
определя
шест

В по-далечна перспектива Комисията ще
докладва на Европейския парламент и на
Съвета относно изпълнението на ECVET,
следователно от съществено значение е
анализът, който да бъде въз основа на реални
доказателства.
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В
действителност,
когато
бе
приета
препоръката на Европейския парламент и на
Съвета от 18 юни, 2009 г. за създаване на
Европейска
референтна
рамка
за
осигуряване на качество в професионалното
образование и обучение, политическите и
технически
условия,
необходими
за
прилагането на системата ECVET, се
очакваше да влязат в сила до 2012 година.
Днес, когато ГД работи по този въпрос,
държавите-членки и заинтересованите страни
все още се нуждаят от време, за да установят
всички условия, необходими за успешно
изпълнение.
Надяваме се, че след приключването на
външния мониторинг на EQAVET за Cedefop
(Европейски
център
за
развитие
на
професионалното обучение), Комисията ще
успее за кратък период да публикува своя
доклад до Европейския парламент и до
Съвета относно изпълнението на EQAVET.
Това е в съответствие с целта, наскоро
подчертана в документа за политиката на
Комисията
относно
Преосмисляне
на
образованието, Европейско пространство за
уменията и квалификациите. В документа се
насърчава по-голяма съгласуваност на
инструментите
на
Европейската
квалификационна рамка (ЕКР), EQAVET,
Европас и ECVET, както и на ECTS (Европейска
система
за
трансфер
на
кредити).
Проследяването на последните оценки на
Европейската
квалификационна
рамка,
EQAVET, Europass, както и актуализирането на
ръководството на потребителя на ECTS със
сигурност ще бъдат включени в този процес
на анализ.

NEWSLETTER #2

подход “отдолу нагоре”. Тя е адресирана към
ангажираните в сферата на ПОО лица и ги
насърчава в прилагането на ECVET. Мрежата
NetECVET на националните организации
предоставя
онлайн
инструмент
за
подпомагане мобилността на ECVET.

Проекти ECVET през периода 2011-2014: в
общо осем пилотни проекти
Съветът и Европейският парламент поставиха
по-силен акцент върху необходимостта ECVET
да се тества и изследва, благодарение на
различни пилотни проекти, наред с други
инициативи.
2get1care:
Целта на проекта "2 get1care" е да се тества
Европейската
кредитна
система
за
професионално образование и обучение
сред
професиите
в
сферата
на
здравеопазването в региона на Северен
Рейн-Вестфалия, Германия. Изградено е
европейско
партньорство,
с
цел
разработването на подход за трансфер на
квалификационните
компоненти
отвъд
националните граници и сред различните
професии. В дългосрочен план проектът има
за цел подпомагане изпълнението на ECVET в
здравните професии. Оперативната рамка
за тестването ще бъде предоставена от:
научно адаптирани учебни програми за
обучение на четири здравни професии
(трудова терапия, речева и езикова терапия,
физиотерапия и гериатрични грижи) спрямо
стандартите на ECVET; разработването на
учебна програма и на понятие, свързано с
продължаващото образование, което да се
основава на принципите на ECVET за
обучителите (учителите), т.е. с фокус върху
резултатите от ученето.

Запознати ли сте с тематичната мрежа
NetECVET?
Тя се състои от 14 национални организации,
работещи в рамките на програма "Учене
през целия живот". Тази мрежа насърчава
ECVET в контекста на международната
мобилност
и
насърчава
процеса
на
изпълнение в държавите-членки посредством

CO.LO.R
Проектът
CO.L.O.R.
(Признаване
на
компетенциите и резултатите от обучението
на мигрантите) има за цел да отговори на
специфичните изисквания на пазара на
труда,
свързани
с
валоризация
на
3
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компетенциите и обучение за разпознаване
на
резултатите
на
мигрантите.
Непризнаването на професионалния опит и
резултатите от обучението на мигрантите не
само прави трудно за работодателите да
оценят това, което мигрантите могат да
предложат,
но
също
така
води
до
пропиляване потенциала на работната сила
и на девалоризация на компетенциите.
Проектът ще спомогне разработването на
рамка
за
ефективна
валоризация
и
изпълнение на последващите дейности, да
ще осигури наличието на инструменти, ще
докладва резултатите в различни технически
списания и т.н. Проектът също така ще
подпомогне
институциите
(компетентни
органи) да приемат и приложат ECVET в
рамките на техните системи. Освен това
проектът ще допринесе за създаването на
иновативни и конкретни възможности за
признаването на резултатите от обучението.
Той има за цел трансфера на разработения
подход към други сектори/ нива, като в
същото време се гарантира поддържането
на
съгласуваност
с
цялата
система.
Участието на компетентните в сферата на
ECVET институции, ангажирани в проекта, ще
допринесе за постигането на максимално
въздействие на регионално и национално
ниво.

вземане на контрол върху собствения си
живот;
-

да
предложи
квалификационна
структура, съвместима с целите на
образованието и обучението през целия
живот, по-специално с прилагането на
ЕКР и ECVET.

EASY Metal
EASYMetal
има
за
цел
да
насърчи
мобилността между схемите за обучение и
подсхемите
на
интерфейса
между
подготовката за професионално обучение и
професионалното обучение в немската
двойна
система
за
професионално
обучение чрез изграждането на прозрачност
и признаване на частичните квалификации.
Проектът предлага различни модели, които
описват процедурите за прилагане на ECVET
в
интерфейса
между
предпрофесионалната
и
професионалната
система. Моделите варират от схеми с
високи стандартизирани функции до схеми с
ниско стандартизирани функции.
ESyCQ
Целта на проекта е да се разработи цялостна
система ECVET за избрана област от
професионалното обучение и всички форми
на обучение (формални, неформални,
информални).
Шест
професии/
квалификации са избрани по начин, че
припокриването на обучителното съдържание
да води до процедури за трансфер на
кредити.

CPU-Europe
Основната цел на проекта CPU-Европа е да
се подпомогне прилагането на ECVET. Поконкретно целите на проекта CPU са:
- да се пребори със случаите, когато
обучаемите се провалят и повтарят
учебната
година,
като
предложи
структура за професионално обучение,
основано на културата "признаване на
ученето", а не на културата на "наказание
за провала";
-
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I CARE
Проектът I CARE има за цел да приложи
системата на ECVET за създаване на модел
за признаване на компетенциите в областта
на личната хигиена. Целта е изграждането на
взаимно доверие между страните-партньори
и по-нататъшно разширяване на взаимното
признаване
на
квалификациите
и
обучителните резултати. Проектът I CARE
включва набор от цели, които са насочени
предимно върху адаптирането на вече

да привлече повече млади хора към
професионалното обучение, като им
предложи конкретни пътища за обучение,
по които да тръгнат; повишаване на
мотивацията и подпомагане процеса на
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"Кредитният обучител"

съществуващата регионална система на
професионалните
квалификации
в
конкретния сектор, в съзвучие с рамката на
ECVET.

"Кредитният обучител" е професионалист,
който признава придобитите компетенции, с
цел да получите "кредитни точки" за курсовете
за обучение и да придобиете квалификация.
С цел подпомагане ефективността на
Меморандума за разбирателство COMETA МР1, отправна точка е наличието на тези
професионалисти,
тъй
като
една
от
основните пречки за привличането на поголям
интерес
към
идеята
за
международната мобилност и процесите за
учене през целия живот е трудността при
определянето, валидирането и признаването
на резултатите от обучението, придобити от
хората в различни контексти (формални,
неформални и информални).
Следователно това, което е необходимо, е да
се даде възможност на хората да следват
своят обучителен път чрез надграждане на
резултатите от обучението им, когато се
придвижват от един обучителен
контекст към друг и от една държава в друга.
Въз основа на препоръката на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.
относно създаването на Европейска система
за кредити в професионалното образование
и обучение ( ECVET), регион Умбрия определи
какъв тип професионалисти ще бъдат
посветени
на
тази
цел:
"кредитните
обучители".
След като получи подписа на обучаващия се
върху обучителния договор, че ще присъства
на курса за обучение и че предишните му/ й
придобити компетенции ще му/ й бъдат
признати, останалата работа на "кредитния
обучител"
е
"лесна";
тя
представлява
предимно
преглед/
анализ
на
автобиографията на обучаемия и лична
декларация, за да
ги комбинира с

MEN-ECVET
Проектът се отнася до конкретен вид
професионална квалификация – френската
"професионална
диплома
за
средно
образование". Целта е да се проучат в
дълбочина регулаторните и организационни
разпоредби, които са в сила по отношение
на техническите характеристики на ECVET.
Следва да бъде направено едно сравнение
между
действителните
практики
с
националните правила и препоръки на ECVET.
Работни групи от експерти отговарят за
изследване на всяка квалификация, избрана
в рамките на проекта, с цел изграждането на
връзки с учебните резултати и установяване
на подходящи процедури за оценка,
валидиране и признаване на компетенциите
в национален контекст и в контекста на
географската мобилност. Същият подход се
прилага при потенциалната система от точки.
Предвидени са също и одити от предишни
проекти ECVET.
VET-CCS
Проектът VET-CCS е насочен към конверсия на
кредитни точки. По-конкретно този проект има
за цел да конвертира 30 квалификации/
курсове от няколко институции за ПОО и да ги
използва, за да разработи и проведе пилотно
изследване на методически инструмент за
превръщането (конверсията) на обикновени
квалификации в такива, описани спрямо
ECVET.
Като
втора
стъпка
ще
бъде
разработено ръководство, което отново се
основава на процеса на конвертиране. Това
ръководство е насочена към институциите за
професионално
образование
и
е
предвидено за процеса на конвертиране на
квалификациите за ПОО в съответствие със
стандартите, определени за ECVET.

MoU представлява формално споразумение между
партньорите по проекта, обществените институции,
компетентни
в
областта
на
професионалното
образование и обучение (ПОО), здравеопазването и
социалните грижи, партньорите от различни социални
сектори и доставчици на ПОО на национално/
регионално/ местно ниво за създаване на Европейски
еквивалент за оценка, трансфер и обединяване
(акумулиране) на резултати от обучението, постигнати
във формален, неформален и информален контекст.
1
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компетенциите на профила и спрямо
стандартите на обучителния курс.
Резултатът е под формата на документ, който
посочва,
на
кои
модули
трябва
да
присъствате.
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участие на публичните органи в процесите на
ефективно застъпничество.
Съответно основните целеви групи на проекта
са българи, които живеят в Гърция или
България, на работа (или търсещи работа)
като лица, предоставящи грижи; лица,
ангажирани в сферата на домашните грижи,
които искат да се квалифицират и семейни
членове, които искат да предоставят по-добро
качество на грижите чрез информиране
относно деменцията и други заболявания при
възрастните.
Обучителната
програма
съдържа
10
обучителни модула, единият от които е
въвеждащ, 5 от модулите акцентират върху
основните аспекти в грижите за възрастни
хора и пациентите с деменция и болестта на
Алцхаймер
(общуване,
асистиране,
поддържане на дома, хигиена, хранене,
заболявания при възрастни хора), 3 модула
разглеждат правните и социални въпроси,
свързани с работата на професионалните
домашни
помощници/
асистенти
(здравеопазване и социална система в
Гърция и България, както и миграционната
политика в Гърция и България).

Статия по проект SET CARE
„SET CARE: инструмент за
самостоятелно
електронно
обучение
в
областта
на
социалния сектор за предоставянe на грижи в
дома“ е двугодишен проект,
който се
осъществява с финансовата подкрепа на
Европейската комисия чрез програмата
„Учене през целия живот”. За да отговори на
нуждите на хората, които предоставят грижи
за възрастни хора и пациенти с деменция,
проектът SET CARE в рамките на програма
"Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на
иновации" трансферира в Гърция и България
инструмент за електронно обучение "Aspasia",
първоначално
разработен
в
Италия.
Партньорите, които участват в проекта SET
CARE са: Атинска асоциация за Алцхаймер
(Гърция), Kendro Merimnas Oikoyenias Pediou
(Гърция), Anziani e Non Solo (Италия),
PLIROFORIK I S.A. (Гърция), Община Коридалос
(Гърция)
и
Национална
пациентска
организация (България).
Проектът има за цел да се подобрят уменията
на лицата, предоставящи грижи в Гърция и
България чрез адаптиране на иновативната
методология Aspasia за квалификация и
признаване
на
компетенциите
на
специалистите, ангажирани в тази сфера.
Конкретните цели на проекта са трансфер и
адаптиране на този италиански инструмент
за електронно обучение в Гърция и България
чрез превод на всички материали по SET CARE
на съответните езици, както и разработването
на общ инструмент, който да бъде достъпен в
тези две страни и да включва едно и също
съдържание, така че да се насърчи
квалификацията на потенциалните мигранти,
изграждането на мрежа от заинтересовани
страни в държавите-партньори по проекта, и
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