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Въведение
Споразумение за обучение (СО) се сключва от оторизираните институции (например,
доставчици на обучение в изпращащата и приемащата страна или друг компетентен
орган), в рамките на МР, както и конкретен мобилен учащ. То трябва да определи
конкретните условия за международен период на обучение (проект за мобилност), като
например информация за лицето в обучение, продължителността на периода на
мобилност и учебните резултати които се очаква да бъдат постигнати или развити
компетенции и свързания с тях кредит. Също така трябва да изясни отговорностите на
заинтересованите страни. В частност, то трябва да изясни, че ако очакваните учебни
резултати са постигнати или определените компетенции са развити от мобилния учащ
и положително оценени в съответствие с приетите критерии от страна на приемащата
страна, изпращащата институция ще ги валидира и признае като част от изискванията
за квалификация.
Трябва да бъде предоставена достатъчна информация относно вече придобити
компетенции от лицето в обучение. Това следва да гарантира, че на мобилния учащ се
дават задачи и отговорности, които съответстват на нивото на компетенции на учащия
и образователните цели за периода на обучение и че постигнатите учебни резултати
или развитите компетентни ще бъдат валидирани и признати от компетентната
институция в изпращащата страна. Ето защо приемащият доставчик трябва да бъде в
състояние да определи кои компетенции могат да бъдат надградени и да намери
подходящи сфери или работни задачи. На приемащата организацията трябва да бъдат
изпратени съответните документи. Представители на приемащата организация трябва
да анализират тези документи и, ако е необходимо, да получат допълнителна
информация от институцията за обучение в изпращащата страна. Това трябва да
гарантира, че лицето в обучение не е нито под-, нито надценено по време на престоя
си в чужбина.
СО съдържа следните елементи:
общи цели на СО;
информация за партньорите;
период на международно назначение, гарантирано от СО
контакт и комуникация
компетенции на лицето в обучение
споразумение за компетенции, които да бъдат развити от лицето в обучение по
време на международния стаж;
7. осведоменост за липсващи компетенции
8. оценяване и документация
9. валидиране и признаване
10. подписи
11. анекси
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Указания за попълване на СО са дадени в елементите.
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1.

Общи цели на СО

Целта на международните стажове е да предоставя на учащите опит от обучение в
среда, която се различава по културни, образователни и трудови аспекти от
собствената страна. В СО са описани и договорени специфични договорки за
трансфер на кредити за мобилен учащ. В случай, че партньорите са договорили
допълнителни цели, те също трябва да бъдат посочени в СО.
Има ли допълнителни цели? Моля, отбележете където е приложимо:
 Не
 Да – моля уточнете:_______________________________________

2.

Информация за партньорите и лицето в обучение (учащ)

СО съдържа съответната информация за контакт на представители на участващите
партньори, например доставчици на обучение в изпращащата и приемащата страни
или на всяка друга компетентна институция и лицето в обучение.
Информация за изпращащата
изпращащата страна:

организация/компетентната

институция

Наименование на организацията _________________________________________
Тип организация ______________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Град ________________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
И-мейл ______________________________________________________________
Име на лицето за контакт _______________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
И-мейл _______________________________________________________________
Уебсайт ______________________________________________________________
Наблюдаващ учител/инструктор на работното място (ако не е лицето за контакт)
Тел. _________________________________________________________________
И-мейл _______________________________________________________________
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в

Информация за изпращащата
изпращащата страна:

организация/компетентната

институция

Наименование на организацията _________________________________________
Тип организация ______________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________
Град ________________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
И-мейл ______________________________________________________________
Име на лицето за контакт _______________________________________________
Тел. _________________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
И-мейл ______________________________________________________________
Уебсайт ______________________________________________________________
Наблюдаващ учител/инструктор на работното място (ако не е лицето за контакт)
Тел. _________________________________________________________________
И-мейл ______________________________________________________________
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в

Информация за лицето в обучение (мобилен учащ):

Фамилно име на учащия ________________________________________________
Първо и второ имена ___________________________________________________
Дата на раждане __/__/____ (ден/месец/година)
Държава и място на раждане ____________________________________________
Идентификационен номер _______________________________________________
Постоянен адрес ______________________________________________________
Град _________________________________________________________________
Държава на постоянно местожителство ___________________________________
Тел. _________________________________________________________________
И-мейл ______________________________________________________________
Име и законен представител (ако е приложимо) ____________________________
Програма за обучение или квалификация, която да бъде получена ____________
Етап на обучение ______________________________________________________
Друга информация (ако е необходима):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LEO quali-TC Споразумение за обучени

5

3.

Период на международен стаж, гарантиран от СО

Началната дата и общата продължителност на периода на обучение трябва да са
уточнени в СО, като се вземе предвид плана за обучение на студента/учащия в
изпращащата държава и на плана за работа или обучение на приемащата
организация.
Дата, на която започва стажът: _____________________
Дата, на която завършва стажът: ____________________
Общо стажът е _________ дни / седмици / месеци

4.

Контакт и комуникация

Трябва да бъде описан реда за видовете и начините на контакт и комуникация (между
изпращащата организацията, лицето в обучение, изпращащата организация и
приемащата организация) по време на международното назначение. Като цяло
контактът и комуникацията трябва да се провеждат редовно по предварително
определен ред и всеки път, когато има конкретна нужда.

Изпращаща организация и лице в обучение:
Периодичност (кога): всеки ______________________________________________
Как (средства за контакт): _______________________________________________
Формат, който да се използва: ___________________________________________
Лице за контакт на изпращащата организация: _____________________________

Приемаща организация и изпращаща организация:
Периодичност (кога): всеки ______________________________________________
Как (средства за контакт): _______________________________________________
Език: ________________________________________________________________
Формат, които да се използва: ___________________________________________
Лице за контакт на изпращащата организация: ______________________________
Лице за контакт на изпращащата организация: _____________________________
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5.

Компетенции на лицето в обучение

С цел да се определи нивото на развитие на компетенциите на лицето в обучение,
трябва да се разработи Сертификат за профил на компетенцията за това лице и се
включи в приложението към СО. За да се предоставят още информационни
допълнителни документи, като например Europass CV, Europass Мобилност,
Европейски езиков паспорт или някакви други международно признати сертификати,
могат да бъдат добавени към анексите на СО. Доставчикът на обучение на
изпращащата държава трябва да помогне на лицето в обучение, за да се съберат
всички необходими документи и сертификати.
Наименование на програмата за обучение или квалификация (включително ЕКР и/или
НКР ниво, ако е приложимо), която мобилният учащ получава, както и информация за
всички вече придобити специалности, допълнителни компетенции или квалификации:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Моля, посочете какви документи са включени в анекса, за да определите нивото на
развитие на компетенциите на лицето в обучение:
Моля, отбележете където е приложимо:
 Сертификат за профил на компетенцията за лицето в обучение
 Europass CV
 Europass мобилност
 Европейски езиков паспорт
 Допълнителни документи — моля уточнете:_________________________
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6.

Споразумение за компетенции, които да бъдат развити от лицето в
обучение по време на международния стаж

Трябва да бъдат определени съответните компетенции, включително съответната
стъпка(и) на развитие на компетенциите, върху които трябва да се работи по време на
фазата на мобилността на конкретния учещ. Тази спецификация трябва да се базира
на основното споразумение за част(и) от програмата за обучение(я), което по принцип
може да се има предвид при развитието на компетенции по време на международния
период на обучение (вж. МР).
Към приложението на СО трябва да се добави личен план за развитие за лицето в
обучение или да се разработи по време на първата част от международния стаж.
Личният план за развитие трябва да включва описание какъв вид задачи лицето в
обучение ще изпълнява/практикува и/или в кои класове лицето в обучение ще
присъства, за да достигне договорената(ите) стъпка(и) на развитие на компетенциите.

Моля, посочете съответната(ите) област(и) на компетенции, включително на
съответния(ите) етап(и) на развитие на компетенциите, върху които трябва да се
работи по време на фазата на мобилност. Съответните области на компетенции и
етапи на развитие на компетенциите могат да бъдат изброени тук или да се включи
графика от съответната част от Сертификат за профил на компетенциите на лицето в
обучение:

Личен план за развитие за международния ПОО стаж:

Сфера на работа

Компетенции

Показатели

Ниво (A1,
A2, B1, B2)

Моля, отбележете където е приложимо:
 Личен план за развитие, добавен в анекса към СО
 Личният план за развитие ще бъде разработен по време на първата част на
международния
стаж и ще бъде готов до_________________________
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Наваксване на липсващи компетенции

7.

Трябва да бъде изяснено дали обучителният стаж в чужбина ще доведе до пропускане
на определени компетенции, които биха били придобити по програмата за обучение на
изпращащата държава, както и дали тези компетенции са от съществено значение. Ако
е необходимо, трябва да се осигури информация за това как лицето в обучение може
да навакса компетенциите, които ще е пропуснало заради международния стаж. Това
пояснение трябва да се включи в анекса на СО,като споразумение между доставчика
на обучение от изпращащата страна и лицето в обучение.

Следните действия ще бъдат предприети, за да се наваксат следните компетенции,
които лицето в обучение ще пропусне поради стажа си в чужбина:

Компетенции / умения / учебни резултати

Договорени действия на лицето в
обучение

8.

Оценяване и документация

Трябва да бъде описано как и кога приемащата организация ще оцени мобилния учащ.
Методът(ите), ко(й)ито ще се използват, трябва да бъде(ат) договорен(и) в
сътрудничество с изпращащата организация, която има крайната отговорност за
цялото развитие на компетенциите на лицето в обучение. Оценяването може да бъде
свързано с професионалните компетенции (в по-тесен смисъл), както и със социални и
други свързани с работата умения и способности. Оценяването може да се прави
няколко пъти по време на международния стаж и резултатите трябва да бъдат
обсъдени с мобилния учащ.
Оценяването ще се извършва както следва (напр. метод, критерии и документация за
оценка, оценъчна скала):
текст
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9.

Валидиране и признаване

Трябва да бъдат описани следните процедури и критерии , като се посочат методите и
процесите, използвани за:
валидиране: за потвърждаване, че определени оценени постигнати резултати от
обучението или компетенции, развити от лицето в обучение по време на престоя в
чужбина, съответстват на конкретни учебни резултати или стъпки на развитие на
компетенциите, които се изискват за специфичната програма за обучение или
квалификация;
признаване: официално атестиране на постигнатите резултати от обучението или
етапи на развитие на компетенциите постигнати чрез присъждане на актуализиран
Сертификат за профил на компетенцията.
Процедури и критерии за валидиране:
текст

Процедури и критерии за признаване:
текст
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10.

Подписи

С подписването на СО подписалите (упълномощени представители на компетентните
организации, доставчици на обучение и мобилен учащ) потвърждават достоверността
на цялата информация, изложена в този формуляр и се съгласяват с всички принципи
и точки, изразени в него.

Дата и място: _____________________________________________________

Име и длъжност на представител на изпращащата организация/компетентната
институция в изпращащата страна (или: страна A): ______________________
Длъжност в организацията: _________________________________________
Подпис: __________________________________________________________
Печат:

Име и длъжност на представител на посрещащата организация/компетентната
институция в посрещащата страна (или: страна B): _____________________
Длъжност в организацията: __________________________________________
Подпис: __________________________________________________________
Печат:

Име на лицето в обучение: __________________________________________
Подпис: __________________________________________________________

Име на законен представител (ако е приложимо) _______________________
Подпис: _______________
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11.

Анекси

Необходими и съгласувани документи трябва да бъдат включени в анексите.
Например:
Сертификат за профил на компетенцията за лицето в обучение
[Europass CV]
[Europass мобилност]
[Европейски езиков паспорт]
[Личен план за развитие]
[Допълнително обяснение за наваксването на пропуснатите компетенции включително подписи на представител на изпращащата организация и лицето в
обучение]

текст

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация
[съобщение] отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за
начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
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