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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

PAC.TT - Педагогически и андрагогически компетенции за учители и обучители - е
проект на програма Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации” за периода 2011 2013 година. Проектът представлява консорциум от партньори от шест различни
европейски държави:
ДЪРЖАВА

ОРГАНИЗАЦИЯ

Турция

GOI

Областна администрация на Истанбул

Португалия

ISQ

Институт за технологии и качество

България

BALKANPLAN BALKANplan ООД

Чехия

EA

Турция

Образователна асоциация o. s.
Център за развитие на професионалното техническо

METGEM
образование (METGEM) на Университета Бахчешекир
Латвия

EUROFORTIS

Eurofortis SIA
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В последните 15 години ISQ е разработила иновативни методологии и инструменти за
обучение на обучаващи. Методологията за обучение на обучители и Педагогическите и
андрагогически компетенции (PAC) се считат за основен инструмент за подготовка на
учители и обучители в различни компетенции, като акцентът пада върху активното
насърчаване на осемте ключови компетенции, "зеленото отношение" и нагласата за
учене през целия живот у учениците и обучаващите се. С методологията и
инструментите PAC учителите и обучителите в сферата на ПОО се превръщат в
медиатори на знание (вместо просто в изпълнители на трансфера), които трябва да
могат да насърчават и приобщават нови „сърфисти” в сферата на знанието,
информационното общество и зелената икономика, както и успешно да балансират
различните индивидуални нужди и таланти в един приобщаващ и предоставящ
различни възможности за изява контекст.
В нито една от останалите страни-партньори - Турция, България, Чехия и Латвия - тази
методология не съществува все още.
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Въведение в ЕКР и ЕСТКПОО
Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е обща европейска референтна система,
която свързва националните квалификационни системи и рамки (НКР) на различни
държави. На практика тя работи като механизъм за тълкуване (превод), което прави
квалификациите по-разбираеми. ЕКР ще помогне на учащите / работниците да бъдат
по мобилни из ЕС, както и да сменят работата си или да се движат между различните
нива и типове професионално образование и обучение.
Като инструмент за насърчаване на ученето през целия живот, ЕКР включва общо
образование, образование за възрастни и висше образование в сферата на ПОО.
Осемте нива покриват целия диапазон от квалификации - от тези, изработени в края на
задължителното образование до тези, предоставени на най-високо ниво на
академичното професионално образование и обучение. Всяко ниво по принцип трябва
да бъде постижимо чрез различни образователни и професионално пътеки.
Основните потребители на ЕКР ще бъдат органите на властта, които отговарят за
националните и / или секторни квалификационни системи и рамки. След като те са
свързани със съответните им системи към ЕКР, тя ще помогне на

хората,

работодателите и доставчиците на образование и обучение да сравнят отделните
квалификации в различните страни с образователните и обучителни системи на ниво
ЕС.
Техническата

рамка

на

Европейската

система

за

трансфер

на

кредити

в

професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) ще съдейства за трансфер,
признаване и натрупване на индивидуални учебни резултати с цел придобиване на
квалификация. В този смисъл, в ЕСТКПОО индивидуалните учебни резултати се
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оценяват и валидират, за да се прехвърлят кредити от една квалификационна система
в друга или от една учебна пътека в друга.
Според този подход, учащите могат да натрупват необходимите учебни резултати за
дадена квалификация с течение на времето в различни държави или в различни
ситуации. Системата също предоставя възможност за разработване на общи препоръки
към квалификациите в сферата на ПОО и е напълно съвместима с Европейската система
за трансфер и натрупване на кредити за следващо ниво на образование (ECTS).
Инструментите и методологията на ЕСТКПОО включват описание на квалификациите
под формата на раздели резултати от обучението със съответните точки, процеса на
трансфер и натрупване и допълнителни документи като например Споразумения за
обучение, академични справки и ръководство на потребителя.

В рамките на работния пакет (WP) - Обща рамка на ЕКР и ЕСТКПОО по проекта PAC.TT,
бе разработен Общ наръчник за интеграция на Европейския профил на ПОО
обучителя в съответствие със системите на ЕКР и ЕСТКПОО
Нещо повече, настоящият наръчник бе изработен с основна цел подпомагане на
бъдещото интегриране на профила на ПОО обучителя в съществуващите програми и
системи за ПОО в страните-партньори, както и осъществяване на оперативно
сътрудничество чрез Меморандума за разбирателство.
Общият наръчник на PAC.TT включва:

 Европейски профил на ПОО обучителя: Описание на квалификациите и
обучителни раздели

 Национален преглед на съответстващите ПОО програми
 Меморандум на разбирателството
 Споразумение за обучение
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 Лична академична справка
 Методология на оценяването
 Речник

МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТАТА - НАРЪЧНИК

Настоящия наръчник е разработен според следната обща рамка:
i.

Лидерът на работния пакет (WP) - ISQ, е разработил Европейския профил за
ПОО обучителя на базата на успешно идентифициране на раздели резултати
от обучението и съответните описания по отношение на знания, умения и
компетенции.

ii.

Всички партньори проведоха проучване и анализ на техния текущ
национален контекст, свързан с квалификационната система, включително
описание на националната ЕСТКПОО система и съответните предложения и
програми за квалификация на ПОО учители и обучители, свързани със
съдържанието и модулите на PAC.TT. ISQ разработи и Общ модел за тази
цел. Резултатите са представени в този наръчник.

iii.

Представени са допълнителни европейски инструменти и адаптирани
модели:
a. Меморандум на разбирателството
b. Споразумение за обучение
c. Лична академична справка
d. Методология на оценяване

iv.

Също така в този документ бе разработен и интегриран речник за пълна
яснота на понятията.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОФИЛ: ОПИСАНИЕ НА
КВАЛИФИКАЦИИТЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Целта на описанието на квалификациите е да определи дадена квалификация съгласно
ЕКР и националните системи на различните държави и по този начин да изгради мост
между гражданите и институциите
На практика, описанието работи като механизъм за тълкуване (превод), който прави
квалификациите по-разбираеми. Това ще помогне на учащите и работещите, които
желаят да се преместят в друга държава, да сменят работата си или да се придвижат
между различни институциите за ПОО.
Европейските

системи

за

ПОО

са

толкова

разнообразни,

че

акцентът

и

преориентирането към резултатите от обучението бе необходимо за осъществяване на
сравнение между възможните квалификации, базирано върху обучителните резултати,
които те предполагат.
Според ЕКР, резултатът от обучението представлява показател за това, което учащият
знае, разбира и може да направи при завършване на учебния процес. Резултатите от
обучението са разпределени в три категории:
 Знания
 Умения
 Компетенции
Описанието на квалификацията осигурява цялостната картина на квалификационната
рамка, като се посочват разделите резултати от обучението, които ще бъдат подробно
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описани от гледна точка на съдържанието и структурата на квалификациите. В този
смисъл, описанието на квалификацията се смята за полезен инструмент за определяне
на знанията, уменията и компетенциите на дадена квалификация, което позволява на
институциите за професионално образование и обучение и доставчиците да разберат
и прочетат реалните резултати от обучението, свързани с всяка квалификация за
бъдещото взаимно признаване на резултатите от обучението между различните
институции за ПОО.
Ако очакваните резултати от обучението, присъщи за определена квалификация, са
достатъчно ясни, както и специализираните знания, умения и компетенции, които тя
предлага, Меморандумът за разбирателство между институциите за ПОО, ще бъде
постиган много по-лесно и по този начин ще се осигурява най-добрата и подходяща
квалификация на дадено лице в процеса на национална или транснационалната
мобилност.
Комбинирането на квалификацията с описанието на разделите резултати от
обучението в началото може да изглежда като най-трудно постижимата част, но
въпреки това трябва да се знае, че това е истинската основа на квалификационния
процес.
Първо, основните акценти при създаването на раздели резултати от обучението
действително падат върху това, което индивидът ефективно знае, има възможността и
способността да върши. Ето защо, когато се описват разделите резултати от
обучението, от решаващо значение е употребата на актуални, ясни и разбираеми
глаголи, които да бъдат подходящо приложени в контекста на конкретния резултат,
който трябва да бъде постигнат по отношение на знания, умения и компетенции.
Чрез доброто разбиране на разделите резултати от обучението, които трябва да се
покрият в рамките на процеса на обучение (което може да бъде формално,
информално или неформално), създаването на Меморандум на разбирателство и
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последващото определяне на точки според ЕСТКПОО за оценяване, валидиране и
признаване на постигнатите резултати от обучението ще се осъществяват много полесно.
Европейският профил на ПОО обучителя, разработен по проекта PAC.TT, е
предназначен за ниво 5 на ЕКР, като се взима предвид сложността, целта и
необходимото входящо ниво. В този смисъл е необходимо бъдещият ПОО обучител да
притежава съществени познания и специализирани умения, за да може да направлява
и контролира обучителните дейности по ефективен и отговорен начин.
Профилът определя общо 225 часа за обучение, организирано в девет раздела
резултати от обучението, което съответства на 9 точки според ЕСТКПОО. Това време
включва: часове за комуникация, практически дейности, самостоятелна работа и
оценка:
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ЕКР - ОПИСАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ
НИВА

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Ниво 1

Общо основно знание

Общи основни умения за изпълнението на проста задача.

Работа/обучение под пряка супервизия в строго организиран
контекст

Ниво 2

Основни фактологични знания в
конкретната сфера на работа/обучение

Ниво 3

Познаване на факти, принципи, процеси
и общи концепции в конкретната сфера
на работа/обучение

Ниво 4

Фактологично и теоретично познаване
на широки контексти полета из
конкретната сфера на
работа/образование

Набор от познавателни и практически умения,
необходими за разбирането при решаване на
специфични проблеми в конкретната сфера на
работа/обучение

Ръководене на собствената работа в рамките на насоките,
определени в контекста на работата/обучението; обикновено е ясно
формулирано, но подлежи на изменения. Мониторинг на рутинната
работа, както и поемане на отговорности по отношение на оценката
и усъвършенстване на дейността в контекста на работа/обучение.

Ниво 5
ПОО
обучител

Пълна експертиза,
фактологични и теоретични
знания в конкретната сфера на
работа/обучение и познаване на
границите на познанието

Широк набор от познавателни и практически
умения за достигане до креативни решения на
абстрактни проблеми

Управление и мониторинг на работни/обучителни
контексти с непредвидим характер.

Ниво 6

Отлични познания в конкретната сфера
на работа/обучение, която изисква
критично разбиране на теории и
принципи

Отработени умения, които показват владеене на и
новаторство в сложни и неочаквани проблеми в
конкретната специализирана сфера на работа/обучение

Ниво 7

Високоспециализирани познания, които
стоят в основата на способността за
оригинално мислене

Основни познавателни и практически умения,
необходими за прилагането на адекватна информация
при изпълнението на задачи и решаване на проблеми
чрез прости правила и инструменти
Набор от познавателни и практически умения,
необходими за изпълнението на задачи и решаване на
проблеми чрез подбор и прилагане на инструменти,
материали и основна информация

Специализирани умения за решаване на
проблеми/задачи по отношение на проучване и
иновации за разработване на нови знания и процедури,
и интеграцията им в различни области
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Работа/обучение под пряка супервизия с частична
автономия/самостоятелност
Поемане на отговорност за изпълнение на задачи в конкретната
сфера на работа/обучение. Адаптиране на поведението към
обстоятелствата с цел решаване на проблеми/задачи

Управление на сложни технически или професионални дейности и
проекти, поемайки отговорността за вземането на решения в
непредвидими работни/учебни условия. Поемане на отговорности в
управлението за индивидуалното, професионалното и колективното
развитие
Управление и трансформиране на сложни и неочаквани ситуации по
време на ученето/работата, които изискват прилагането на нови
стратегии. Поемане на отговорности с цел принос към развитието
на нови знания и професионални практики и / или анализ на
текущите стратегически дейности на екипа.

Ниво 8

Авангардни познания в центъра на
дейността на конкретната сфера на
работа/обучение, както и в свързването
на различни сфери на познанието

Най-напредналите и специализирани техники,
включително синтез и умения за оценка, необходими за
решаване на ключови проблеми в областта на
проучването и иновациите, с цел разширяване и
предефиниране на съществуващите професионални
практики
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Демонстриране на значително ниво на авторитет, способност на
иновация, автономия, научна и професионална почтеност, както и
поемане на траен ангажимент по отношение на развитието на нови
идеи или процеси в контекста на работа/обучение, включително
конкретната област на изследването

НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО СПОРЕД НИВО 5 НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

ЗНАНИЯ

ДЪЛБОЧИНА

РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

Фундаментални и
специализирани
познания върху
факти, понятия и
принципи

РАЗБИРАНЕ И
КРИТИЧНО
МИСЛЕНЕ

Интерпретирайте,
изберете,
съотнесете,
адаптирайте
информацията, а
след това я
приложете в
контекста.
Демонстрирайте
информираност
върху
границите на
познанието

УМЕНИЯ
ОБХВАТ И
ДЪЛБОЧИНА

Обхват на
специализираните
умения

КОМПЕТЕНЦИИ
ОТГОВОРНОСТ
ЦЕЛ

Генериране на
творчески
решения за
изпълнение на
специфични
задачи и
решаване на
специфични
проблеми,
някои с
абстрактен
характер,
които
изискват
съобразени
решения
(проектиране,
планиране,
изпълнение и
контрол,
оценка и
възможни
подобрения)
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САМОСТОЯТЕЛНА
РАБОТА

ДРУГИ

Преразглеждане и
усъвършенстване
на
самостоятелното
представяне

Управление и
супервизия на
индивидуално
то
представяне
на останалите

АВТОНОМИЯ /
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Върху подвижна
скала във възходящ
ред

НИВА

НКР в страните-партньори

Ниво 1

2ри цикъл на основното образование

Ниво 2

3ти цикъл на основното образование (чрез формалното образование и двойна сертификация)

Ниво 3

Средно образование
Средно образование с професионален стаж (поне 6 месеца) (чрез формалното образование или двойна

Ниво 4
сертификация )
Ниво 5

Следсредно образование (професионална специализация)

Ниво 6

Бакалавърска степен

Ниво 7

Магистърска степен

Ниво 8

Докторска степен (PhD)
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛИТЕ И ОБУЧИТЕЛНИТЕ РАЗДЕЛИ

ПОО ОБУЧИТЕЛ
НИВО
КЛЮЧОВИ РАЗДЕЛИ

РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО
РАЗДЕЛИ

ЕКР

НИВО

Партньори
от НКР

ЧАСОВЕ
ОБУЧЕНИЕ

ТОЧКИ
СПОРЕД
ЕСТКПОО

1.

Система за обучение и контекст

25

1

2.

Първоначална симулация на
обучението

25

1

3.

Комуникация и групова динамика

25

1

4.

Педагогически методологии и
стратегии

25

1

5.

Операционализация и план за
действие

25

1

6.

Дидактически ресурси и
мултимедия

25

1

7.

Платформи за колективност в
обучението

25

1

8.

Оценяване на обучението и
ученето

25

1

9.

Финална обучителна симулация

25

1

225

9

ПРОГРАМА НА ПОО ОБУЧИТЕЛЯ

5

5

5

5
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ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ

Избройте основните раздели за
определяне на квалификацията
(в зависимост от всяка НКР, някои
раздели за определяне на
резултатите от обучението са
приложими за повече от една
професионална квалификация)

ЕКР

НКР

ЧАСОВЕ
ОБУЧЕНИЕ

ТОЧКИ
СПОРЕД
ЕСТКПОО

РАЗДЕЛ 1: СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНТЕКСТ
•Контекст
•Учене, креативност и предприемачество
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Характеризирате системите за

РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

обучение въз основа на целите,
целевата аудитория,
технологиите, използваните
ресурси и вида методология на
необходимото обучение.

• Идентифицирате
законодателството (национално и
общинско), което регулира
професионалното обучение

• Определяте основните понятия,

• Изброявате уменията и
способностите, необходими за
обучителната дейност

• Разработвате и разсъждавате
върху стратегии за насърчаване
на креативността и
предприемачеството

• Изброявате нужните умения на
обучителя в рамките на
съществуващата система на
обучение

• Развивате критично, творческо и
предприемаческо отношение

теории, подкрепящи модели в
процеса на обучение

• Определяте основните фактори и
условия, които насърчават
процеса на обучение
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• Развивате критично разбиране
за системите на обучение и за
различните контексти на
дейностите
• Прилагате иновативни практики
в обучителния контекст

РАЗДЕЛ 2: ПЪРВОНАЧАЛНА ОБУЧИТЕЛНА СИМУЛАЦИЯ
•Подготовка и симулация
•Анализ и методи за усъвършенстване

РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Определяте най-важните аспекти,
разгледани в образователния
процес на преподаване и учене

• Развивате своя капацитет за анализ
и самоанализ на поведенията,
наблюдавани в процеса на
преподаване / учене
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• Подготвяте, разработвате и
оценявате обучителни сесии

• Предлагате алтернативни решения,
правите предложения за различни
преподавателски стратегии

РАЗДЕЛ 3: КОМУНИКАЦИЯ И ГРУПОВА ДИНАМИКА
•Комуникация и взаимоотношения
•Разнообразие на обучителните контексти
ЗНАНИЯ

ЗНАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Разбирате динамиката между
обучителя, обучаваните, целта и
обекта на обучението и така да
улеснявате и подпомагате
процесите на обучение
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

• Слушате активно и да включвате и
използвате правилата за
комуникация в обучението

• Сте винаги отворени за групови
дискусии и различни мнения

• Разбирате психо-социалните
феномени, като например
лидерството в групите

• Разбирате динамиката на
специфичните характеристики на
обучителния процес в рамките на
дадената работна група

• Адаптирате педагогическия подход
към даден контекст

• Създавате усещане за сигурност у
обучаващите се

• Стимулирате разбирането и
ученето сред обучаващите се

• Оценявате значението на
медиатора в работната група
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• Управлявате различни работни
групи, в които съществува опасност
за достигане на ситуации на
дискриминация или
отказ/съпротива срещу учебния
процес

РАЗДЕЛ 4: ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ
•Педагогически методи и техники
•Педагогика, приобщаващо и диференцирано обучение
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Разбирате "индивидуалните
динамики на учене" в рамките на
работната група

• Оценявате значението на
медиатора в работната група
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

• Знаете, че изложен на дадено

• Насърчавате творческите нагласи у
обучаващите се, по този начин
акцентирате върху значимостта на
креативността като ефективен
инструмент в хода на творческите
процеси

• Избирате и прилагате найподходящите техники и
педагогически методи за постигане
на дългосрочни цели, достигане до
целевите групи и контекста на
обучението

• Управлявате различни работни

послание/информация, всеки
индивид прави определено
тълкуване, дедукции и прилага
филтри върху получената
информация

групи, в които съществува опасност
от достигане на ситуации на
дискриминация или
отказ/съпротива срещу учебния
процес

• Определяте основните

• Вземате подходящи решения за

характеристики на различни
методи и техники за обучение

обучението на различните групи и
обучителните контексти

• Изготвяте обучителна сесия чрез
прилагане на различни
педагогически методи и техники
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РАЗДЕЛ 5: ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
•Умения и оперативни цели
•Планиране на процеса на обучение/учене

•

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

Определяте общите и специфични

•

Разпределяте целите на обучението

цели на обучението

според различните области на

Определяте компонентите на даден

знанието

РЕЗУЛТАТИ
ОТ

•

•

Създадете и осигурите обучителни
програми

Определяте разделите и процедурите
за изготвяне на план на обучителна
сесия

•

Трансформирате педагогическите цели
според работните планове

•

обучителен модул

ОБУЧЕНИЕТО

•

Определяте резултатите от обучението
с оглед целите на обучението
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РАЗДЕЛ 6: ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И МУЛТИМЕДИЯ
•Изследване на дидактическите ресурси
•Мултимедийни презентации
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Разбирате динамиката и

като вземате предвид съответните

адаптирате педагогически и

PowerPoint като инструмент за

правила при подготовката им

дидактически ресурси за

РЕЗУЛТАТИ

ОБУЧЕНИЕТО

• Избирате, разработите и

значението на програмата

реализиране на презентации
ОТ

• Създавате PowerPoint презентации,

• Определяте видовете

• Адаптирате учебните материали

поддръжка на мултимедия, в

към нуждите на голямото

съответствие с приетата

разнообразие от обучаващи се

педагогическа стратегия

• Проектирате, адаптирате и

дидактически ресурси, както и да
ги адаптирате към конкретните

използвате мултимедийни

ситуации

презентации

• Разработвате и предоставяте
електронно обучение чрез

• Оценявате високо силата на

интернет и други технологии

технологията, която е необходимо
да бъде интегрирана в обучението
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РАЗДЕЛ 7: ПЛАТФОРМИ ЗА КОЛЕКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО
•Изследване на дидактическите ресурси
• Мултимедийни презентации
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Разбирате добре еволюцията в
ученето от разстояние

• Определяте характеристиките и
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

• Адаптирате обучението към
системите на електронното

обучителни курсове, използващи

обучение

платформи за колективно
обучение като долълнение към

предимствата на електронното
учене

• Разбирате същността на

• Разрабвате и предоставяте

• Подкрепяте обучаващите се в
дългосрочния процес на обучение

учебните материали

• Въвеждете механизми / софтуер за
онлайн комуникация

платформите за
дистанционното обучение
• Разбирате смисъла на ролята на
електронното
обучение/електронния медиатор в
дългосрочния процес на обучение
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РАЗДЕЛ 8: ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО
•Качествено и количествено оценяване
•Оценяване на обучението
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Разбирате различните нива на
оценка на резултатите от
обучението

РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

• Предлагате мерки по контрола и
регулацията за подобряване на
обучителния процес

• Определяте причините за
субективност в процеса на оценка

• Разпознавате проблемите и

• Изграждате и прилагате
инструменти за оценка,
приспособени спрямо
предварително определените
цели, което позволява мониторинг
и контрол на резултатите от
обучението, ефикасността и
ефективността на обучението

недостатъците по оценяването

• Прилагате системен метод за
анализ на резултатите от
обучението

• Разбирате различните методи и
средства за събиране на данни за
оценката

• Избирате и подготвяте подходящи
средства и инструменти за оценка
и интерпретация на резултатите
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РАЗДЕЛ 9: ФИНАЛНА ОБУЧИТЕЛНА СИМУЛАЦИЯ
•Подготовка и симулация
•Анализ и техническо-педагогическа перспектива
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

(Вие можете да…)

• Определяте най-важните аспекти в
РЕЗУЛТАТИ

педагогическия процес на
обучение и учене

• Прелагате алтернативни решения и
разнообразни педагогически
стратегии

оценявате обучителните сесии

• Изготвяте обобщение и оценка на

ОТ
ОБУЧЕНИЕТО

• Подготовяте, разработвате и

• Сравнявате нивото на
педагогически умения, придобити
в процеса на обучение, с нивото на
изпълнение, показано в началото
на дейността

• Тренирате анализа и уменията за
самоанализ по отношение на
поведенията, наблюдавани по
време на обучителните сесии

вече осъществения процес на
обучение

• Изграждате самостоятелни
пътеки/начини за обучение
(определяне на индивидуалните
подходи)
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НАЦИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ВЪРХУ ПОДХОДЯЩИ
ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ПОО
Всички ангажирани партньори в проекта проведоха проучване и анализ на
съответните текущи национални контексти, свързани с квалификационната система,
включително описание на тяхната ЕСТКПОО система и съответните предложения за
квалификация и ПОО програми (формално, висше образование, професионалното
образование и обучение) за учители, обучители и специалисти в съответствие с
методологията PAC.TT и резултатите от обучението, които обхващат частично (напр.
специален модул) или цялата програма.
Бяха определени общи критерии (вижте таблицата по-долу) и изискване към всички
партньори да идентифицират най-малко три подходящи програми. Всички партньори
идентифицираха по общо три програми.

ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ

ЧЕХИЯ
Название на квалификацията

Магистърска програма: Андрагогика и Лично
управление

Продължителност

5 години (Бакалавър 3 години + Магистър 2 години)

Изисквания за прием

Матура

Резултати от обучението

Програмата не се характеризира чрез резултатите
от обучението, затова на разположение е само
списък с предлаганите модули:
Увод във философията
Елементи на правото
Елементи на икономиката
Увод в ИКТ
Теория на управлението
Въведение в педагогиката
Въведение в андрагогиката
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Професионалното образование на възрастни
Педагогическа и психологическа диагностика
Въведение в психологията
Социална психология
Педагогическа психология
Въведение в социологията
Методология на социалните изследвания
Лично управление
Развитие на хобита при възрастни
История и философия на образованието
Дидактика на образованието за възрастни
Статистика
Предмети от втория цикъл на обучение
Психична хигиена
Професионално образование за възрастни II
Съвместна андрагогика
Образователно консултиране за възрастни
Дидактика на образованието за възрастни II
Гражданство образование
Педагогическа психология
Социология на образованието
Управление на обучението на възрастни
Методология на социално-психологическото
обучението

Официално оценяване

Държавен изпит

Образователна система: официална

Официална

или ПОО?
Доставчик

Философски факултет на Карловия университет
в Прага, Департамент по Андрагогика и Лично
управление

Ниво на акредитация според ЕКР

7

Название на квалификацията

Обучителна програма за обучители

Продължителност

12 дни

Изисквания за прием

Няма изисквания

Резултати от обучението

• Социално-икономически основи на
образованието за възрастни
• Психологически основи на образованието за
възрастни
• Планиране на образователни дейности
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Официално оценяване

Образователна система: официална
или ПОО?
Доставчик
Ниво на акредитация според ЕКР
Название на квалификацията
Продължителност
Изисквания за прием

Резултати от обучението

Официално оценяване

Образователна система: официална
или ПОО?
Доставчик

Ниво на акредитация според ЕКР

• Методология на образованието за възрастни
• Оценяване при образованието за възрастни
• Нови технологии в образованието за възрастни
• Изкуството на презентиране и комуникация
Необходимо условие за присъждане на сертификат
е изготвянето на финална писмена работа с
конкретна структура.
Неформална, акредитирана от Министерство на
образованието
Асоциация на институциите за обучение и
образование на възрасти
Не е определено
Сертифициран обучител в образованието за
възрастни
100 часа (20 часа обучение, 80 часа дистанционно
обучение)
Този курс е специално разработен за учители и
обучители от професионални (ПОО) училища,
участващи в проекта UNIV (www.univcz.cz)
• Съвременни тенденции в развитието на
образованието за възрастни
• Специфики в образованието за възрастни
• Психологически аспекти, които влияят на
образованието за възрастни
• Принципи на дидактиката
• Методология на образованието за възрастни
• Оценяване при образованието за възрастни
Участие в обучението
Подготвяне на 3 писмени разработки (една от тях е
финалната)
Видео обучение
Неформална, акредитирана от Министерство на
образованието
Центърът за дистанционно обучение към
Университета Palacky в Оломоуц, Философски
факултет
Не е определено

ЛАТВИЯ
Название на квалификацията

Усъвършенстване на общи компютърни
умения за ефективно използване на ИКТ в
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създаването на интерактивни учебни
материали
Продължителност

16 часа

Изисквания за прием

Учители и обучители от официални и ПОО
образователни системи
Подобряване на общите компютърни умения за
ефективно използване на ИКТ. Курсът се състои от
четири модула, като всички заедно развиват
умения за работа с компютър, неговата
операционна система, уеб браузър и т.н. с цел
създаване на интерактивни материали.
Преди завършване на курса, както и след това има
тестове за оценка на знанията и уменията (онлайн
тестове)
ПОО

Резултати от обучението

Официално оценяване

Образователна система: официална
или ПОО?
Доставчик

Ниво на акредитация според ЕКР

Администрираща институция под надзора на
Министерството на образованието и науката
"Латвийска езикова агенция"
Няма нива

Название на квалификацията

Основи на педагогиката за ПОО обучители

Продължителност

72 часа

Изисквания за прием

Официално оценяване

Висше образование или средно професионално
образование
Най-новите технологии предлагат възможности за
образование; история на еволюцията в
педагогиката; дидактика; създаване и развитие на
социални умения, управление и комуникативни
умения; психологически модели на развитие на
личността; теория на обучението; етика на
педагогиката; взаимодействие на различни
личности в педагогическия процес; признаване на
съвременните тенденции в социалната психология
и педагогика, андрагогика
Окончателна писмена работа + презентация

Образователна система: официална

ПОО

Резултати от обучението

или ПОО?
Доставчик

Аграрен университет - Латвия, Център за
образование през целия живот

Ниво на акредитация според ЕКР

Няма нива

Название на квалификацията

Създаване на PowerPoint презентации

Продължителност

6 часа
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Изисквания за прием

Основни компютърни умения

Резултати от обучението
Официално оценяване

Познания за използването на Power Point и
създаване на презентации
Финална работа

Образователна система: официална

ПОО

или ПОО?
Доставчик

Център за образование и изкуство „Трите цвята”

Ниво на акредитация според ЕКР

Няма нива

БЪЛГАРИЯ
Название на квалификацията

Бакалавърска степен

Продължителност

4 години

Изисквания за прием

Първо, кандидатите за "Неформално образование"
трябва да имат максимален резултат от 24 точки.
Те могат да изберат да:
1. Се явят на изпит по:
• Български език и литература
• Българската история
• Философия и социални науки
• Чужд език
• География на България
Като е необходимо са разполагат с коефициент 3.
Или:
1. Използват се резултатите от изпитите в края на
гимназиалния период за образование (наричани
още „матура”), ако е на лице необходимия
коефициент от 2,5 по:
• Български език и литература
• История и цивилизация
• Философски цикъл
• География
• Чужд език (английски, френски, немски,
испански, италиански)

Резултати от обучението

+ Оценките по "Български език и литература" в
дипломата за средно образование.
След завършване на бакалавърска степен,
студентите ще могат да практикува в следните
области на образование:
• Консултации и посредничество в областта
на неформалното образование
• Организиране на образователни услуги и
30

Официално оценяване

дейности
• Европейска образователна мрежа
• Образователни дейности в общността
Бакалавърска теза

Образователна система: официална

Официална

или ПОО?
Доставчик

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Ниво на акредитация според ЕКР

6

Название на квалификацията

Професионално сертифициране

Продължителност

3.5 месеца

Изисквания за прием

Препоръчително е кандидатите да имат поне
бакалавърска степен или минимален опит като
обучители.
След приключване на програмата "Обучение на
обучители", обучаемите ще могат да:
• Идентифицират нуждите, които се появяват
в процеса на обучение
• Поставят цели
• Разработват програма за обучение
• Избират, планират и прилагат различни
методи на обучение в групата
• Провеждат обучителни сесии
• Улесняват и подпомагат обучението и
груповите процеси
Финалното оценяване се основава на практическа
дейност в рамките на последната сесия (семинар).
Официална

Резултати от обучението

Официално оценяване
Образователна система: официална
или ПОО?
Доставчик
Ниво на акредитация според ЕКР

Училище по мениджмънт - Нов български
университет
6a

Название на квалификацията

Магистърска програма

Продължителност

2 семестъра (12 месеца) (задочно)

Изисквания за прием

Кандидатът трябва да има необходимия среден
успех (grade point average - GPA) + държавен изпит
След приключване на магистърска програма,
студентите ще са придобили знания и умения в
областта на:
• Извънкласни институции
• Центрове за неформално образование
• Културни, социални, образователни, спортни и

Резултати от обучението
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Официално оценяване

развлекателни центрове
• Със стопанска и нестопанска цел и частни
организации
Магистърска теза

Образователна система: официална

Официална

или ПОО?
Доставчик

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Ниво на акредитация според ЕКР

7

ТУРЦИЯ
Название на квалификацията

Признаване на студентска квалификация -B2

Продължителност

12 часа

Изисквания за прием

Приемът може да бъде доброволен или
задължителен
• Специфики на възрастовата група (знания)
• Емоционално развитие (знания)
• Моралното развитие (знания)
• Затруднения в ученето (знания)
• Методи за разбирателство и сдобряване при
конфликти между деца (умения)
• Справяне със стреса (компетентност)
• Мотивация за живот и определяне на целите
(умения)
Официално оценяване чрез изпит или последен
тест (може и онлайн)
За всички учители (Общи и ПОО учители)

Резултати от обучението

Официално оценяване
Образователна система: официална
или ПОО?
Доставчик

Кариерно развитие, Изследователски център за
учители (ÖGAM) и Регионалното министерство на
националното образование

Ниво на акредитация според ЕКР

Не е определено

Название на квалификацията

Оценяване

Продължителност

20 часа

Изисквания за прием

Приемът може да бъде доброволен или
задължителен
• Целта на оценяването (знания)
• Определяне на подходящите методи и техники

Резултати от обучението
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Официално оценяване

за оценяване (знания)
• Валидност на съдържанието (знания)
• Анализ (знания)
• Валидност на обхвата (знания)
• Изготвяне на подходящи въпроси в
съответствие с когнитивните умения
(компетенции)
• Анализ на данни (компетентност)
• Вземане на решения (компетентност)
• Подготовка на портфолио и оценяване
(компетентност)
• Подготовка на подходящи въпроси за
познавателните умения (умения)
• Изготвяне на проекти и оценка (умения)
• Интерпретиране (умения)
• Обратно към първия модул (умения)
Официално оценяване

Образователна система: официална

ПОО

или ПОО?
Доставчик

Кариерно развитие, Изследователски център за
учители (ÖGAM) и Регионалното министерство на
националното образование

Ниво на акредитация според ЕКР

Не е определено

Название на квалификацията

Процес на преподаване и обучение -A и C

Продължителност

48 часа

Изисквания за прием

Приемът може да бъде доброволен или
задължителен
• Стилове на учене и видове интелект (знания)
• Стратегии за учене (знания)
• Мотивация (знания)
• Управление на времето (знания)
• Емоционална интелигентност (знания)
• Проектиране на материалната база и развитие
в областта на образованието (знания)
• Образование и системи за управление на
съдържанието (знания)
• Креативност (компетентност)
• Планиране на технологиите (компетентност)
• Конструктивна дисциплина (умения)
• Приложени умения в Word, Excel и PowerPoint
(умения)
• Интеграция на технологиите (умения)
Официално оценяване чрез изпит или последен
тест (може и онлайн)

Резултати от обучението

Официално оценяване
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Образователна система: официална

За всички учители (Общи и ПОО учители)

или ПОО?
Доставчик

Кариерно развитие, Изследователски център за
учители (ÖGAM) и Регионалното министерство на
националното образование

Ниво на акредитация според ЕКР

Не е определено

ИЗВОДИ
Всички

партньори

проведоха

национално

проучване

на

съществуващите

предложения и програми за квалификация, които са в съответствие с
методологията, съдържанието и резултатите от обучението според PAC.TT, за да
намерят програмите за ПОО, които обхващат цялостно или частично учебната
програма на проекта, както и са насочени към ПОО обучители и учители.
В центъра на вниманието също така бе и съпоставянето на тези програми с
груповата и комуникационна динамика, педагогическите методологии и стратегии,
приобщаващото образование, тенденциите в педагогиката, дидактическите ресурси
и мултимедия, планирането и плановете за действие, съществуващи платформи за
сътрудничество в процеса на обучение, оценката на обучението и т.н.
Предимства и недостатъци
В днешно време е лесно да се намерят различни видове програми за разработване
на педагогически и андрагогически умения сред учители и обучители в областта на
ПОО и висшето образование. Въпреки това повечето програми от сферата на
висшето образование са или прекалено дълги (например, магистърската степен в
Чешката република) или твърде специфични (например, магистърската степен в
България). Анализирайки програмите за ПОО, някои от тях се оказват пряко
свързани със специфичните раздели на методологията PAC.TT, като например в
областта на програмита по ИКТ в Латвия и курсът за оценяване в Турция.
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Въпреки че всички страни имат налични предложения за обучение, свързани по
някакъв начин с методологията PAC.TT, е налице голям пропуск по отношение на
два основни раздела на това сертифициране:
• РАЗДЕЛ 2 - Първоначална обучителна симулация
• РАЗДЕЛ 9 - Финална обучителна симулация

Освен това, в Турция, Чехия, Латвия и България не се изисква официално
сертифициране за ПОО учители и обучители. Следователно, разработването на
профила на ПОО обучителя по проекта PAC.TT не е само необходимост, но е и
изключително полезен за прилагането и признаването на този профил сред
системите за ПОО на страните партньори.
Естество на квалификациите
Естеството на квалификациите, които са идентифицирани от партньорите, е или
публично (например, висше образование, програми, лансирани от Министерство на
образованието) или частно (например, частни университети, институции за
професионално образование и обучение). Изискванията за прием варират в
зависимост от програмата, но е нормално да се изисква минимум средно ниво
(ниво 4 на НКР). Един от въпросите, по които имаше консенсус между партньорите
беше, че квалификацията за прием на ПОО обучители трябва да е поне ниво 5 на
ЕКР.

Резултати от обучението
PAC.TT подчертава решаващата роля на учителите и обучителите в сферата на ПОО
за модернизирането на професионалното образование и обучение, като се поставя
специален акцент върху професионалното им развитие и насърчаване на осемте
35

ключови компетенции ("зелени нагласи") и желанието за учене през целия живот у
тях.
В този смисъл, профилът на ПОО обучителя има за цел да повиши стандартите на
преподаване / обучение и учене, което да позволи на професионалните обучители
и учители да станат посредници на знанието (вместо просто да го трансферират),
което от своя страна успешно ще насърчи привличането на нови „сърфисти” в
сферата на знанието, информационното общество и зелената икономика, както и
ще подпомогне баланса на различните индивидуални нужди и таланти в един
приобщаващ и предоставящ възможности контекст.
Ако вземем предвид резултатите от обучението на свързаните с PAC.TT програми,
главната цел е най-вече да разработят набор от педагогически и андрагогически
умения, които са от съществено значение за представянето на ПОО обучителите и
учителите в техния професионален живот.

Проучвания
Проучването на тези програми може също да покаже спецификите на програмата по
отношение на начините за изпитване и оценка, финалните писмени работи,
присъствието, презентациите или дисертациите

ЕСТКПОО в страните-партньори
Една от целите на проекта PAC.TT е да подготви по-добре ПОО учители и обучители
в познаването на различни компетенции, необходими за тази им функция, като в
същото време да са наясно с важността на осемте ключови компетенции ("зелени
нагласи") и желанието за учене през целия живот. С помощта на методологията и
инструментите PAC, ПОО учители и обучители стават посредници на знанието
(вместо просто да го трансферират), което от своя страна успешно ще насърчи
36

привличането на нови „сърфисти” в сферата на знанието, информационното
общество и зелената икономика, както и ще подпомогне баланса на различните
индивидуални нужди и таланти в един приобщаващ и предоставящ възможности
контекст.
В момента ЕСТКПОО не съществува в страните партньори, но всички национални
институции са в процес на изпълнение на пилотната фаза или по настоящем я
разработват.

Национални пилотни версии
Всички партньори се постараха да осигурят висококачествени пилотни версии,
насочени към ПОО учители и обучители, като се опитаха и действително успяха да
ангажират участниците и да предоставят тази нова методология и инструменти в
достъпен и полезен вариант. Участниците от своя страна сметнаха, че проектът би
бил ефективен инструемент за личното им професионално развитие. Важен детайл,
който трябва да бъде споменат, е многообразието от целеви групи, които
методологията

позволява

да

бъдат

достигнати,

въздействието на PAC.TT върху обществото като цяло.
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а

това

също

увеличава

Инструменти на ЕСТКПОО

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Меморандумът за разбирателство (МР) има за цел да създаде условия за
национално и / или международно обучение през целия живот и / или програми за
мобилност в сферата на ПОО между партньори от различни институции и / или
страни.
Меморандум за разбирателство е споразумение между компетентните институции,
който определя рамката за трансфер на кредити. Той формализира партньорството
по ЕСТКПОО като посочва взаимното приемане на статута и процедурите на
компетентните отговорни институции. МР също така определя процедурите, по
които ще се осъществява сътрудничеството между партньорите. Меморандум за
разбирателство може да бъде разработен от мрежите на компетентните институции
от няколко държави и / или системи, но може да бъде и двустранно установен. Това
зависи от нуждите и амбициите на партньорството. Докато създаването на
Меморандум за разбирателство се препоръчва в случаи на организирана
мобилността, ако съответните институции вече имат доверие в процедурите и са
компетентни в признаването на кредити без съгласието на друга институция,
партньорите могат да осъществят съвместните си действия, като използват
директно Споразумението за обучение (Learning Agreement).
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Всеки Меморандум за разбирателство е уникален документ, адаптиран към
специфичните условия в рамките на споразумение между институциите, както и
специфичния контекст на мобилността. Независимо от това, всички Меморандуми
за разбирателство трябва да включват следните неща:
 Обща цел на МР
 Давност
 Информация за партньорите
 Информация за съответната квалификация
 Споразумение относно резултатите от обучението, които могат да се
разглеждат в рамките на МР
 Отговорности
 Уверение за качество
 Условия за създаване на Споразумението за обучение
 Подписване
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МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО: Образец
1 – Обща цел
Настоящият меморандум за разбирателство (МР) има за цел да установи условията за ...
2 – Давност
Давността на споразуменията, заложена в Меморандума за разбирателство, е от месец-година до
месец-година.
3 – Информация за партньорите
Партньор A
(изпращаща институция)
Название на институцията
Вид на институцията
Адрес
Град
Държава
Лице за контакт
Длъжност
Телефон за връзка
E-mail
Интернет страница
Кратко описание на
партньора
Партньор B
(институция-домакин)
Название на институцията
Вид на институцията
Адрес
Град
Държава
Лице за контакт
Длъжност
Телефон за връзка
E-mail
Интернет страница
Кратко описание на
партньора
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4 – Информация за съответните раздели
Квалификация B

Квалификация A
Наименование на
квалификацията
(на оригиналния език)
Наименование на
квалификацията
(на английски език)

Наименование на
квалификацията
(на оригиналния език)
Наименование на
квалификацията
(на английски език)

Ниво според ЕКР

Ниво според ЕКР

Ниво според ЕКР
Кредитни точки според
ЕСТКПОО
Бележка: Поместете нова таблица за всека раздел, ако е необходимо.

Ниво според ЕКР
Кредитни точки според
ЕСТКПОО

5 – Общо споразумение за разделите резултати от обучението, които могат да се разглеждат в рамките на този меморандум
Партньор A
Ниво
Раздел резултати от обучението
според
НКР

Ниво
според
ЕКР

Часове
обучение

Точки
според
ЕСТКПОО

Бележка: Детайли следва да бъдат включени в Споразумението за обучение.
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Партньор B
Ниво
Раздел резултати от обучението
според
НКР

Ниво
според
ЕКР

Часове
обучение

Точки
според
ЕСТКПОО

6 – Отговорности
Отговорност за

Партньор A

Партньор B

Подписване на споразумение за
обучение
Изпращане на информационния
пакет
Оценка на резултатите от
обучението
Придружаващо ръководство
Признаване на резултатите от
обучението

Бележка: Допълнителна информация следва да се предоставя, когато е необходимо (например,
здравни осигуровки, застраховка за пътуване, договорености за заетост)

7 – Уверение за качество
a) Институцията-домакин осигурява безопасна среда за обучение за обучаващия се, в която той / тя
може да се развива и учи;
b) Институцията-домакин взема под внимание нивото на компетентност на обичаващия се
(годините опит в обучението / работата);
c) Институцията-домакин предоставя достатъчно време, условия и ресурси за обучение и
тренировки / уроци на мобилния учащ;
d) Институцията-домакин предоставя подробен план, включващ въвеждаща програма, интервю оценка на мобилния обучаващ се за напредъка на стажа, както и финалното му оценяване;
e) Институцията-домакин си сътрудничи
с изпращащата институция и сключва по-малки
споразумения за обучение, както е описано в основното Споразумение за обучение;
f) Институцията-домакин предоставя необходимата информация за условията и подготовката за
самата работа и работна среда (в случай, че институцията-домакин е компания) или по
отношение на обучението, което ще се проведе;
g) Представител на институцията-домакин (например, преподавател, коуч), в пряко
взаимодействие с изпращащата институция, наблюдава и оценява постиженията от резултатите
от обучението;
h) Мобилният обучаващ се присъства на необходимите обучителни сесии / модули, които са
свързани със разделите, избрани в текущия МР, както и изпълнява други задачи, част от
договорения план;
i) Мобилният обучаващ се посещава часовете за обучение / работа и спазват правилата и правните
разпоредби относно професионалната конфиденциалност;
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j)

Ако е възможно, мобилният обучаващ се може да практикува (когато е необходимо и с насоки)
ежедневните дейности във фирмата (в случай, че институцията-домакин е компания), във връзка
с учебния план.

8 – Условия за сключване на Споразумение за обучение.
Меморандумът за разбирателство е директно подчинен на валидно Споразумение за обучение,
подписано между гореспоменатите партньори и мобилния обучаващ се, преди началото на мобилното
обучение и включва следните точки:
a) Идентифициране на разделите в рамките на Меморандума за разбирателство;
b) Методи за оценка / инструменти, разработени от институцията-домакин;
c) Представяне на образец на академична справка, в която са посочени броят точки според
ЕСТКПОО, разпределени на всеки раздел при всеки от съответните партньори
d) Валидиране и признаване от изпращащата институция на резултатите от обучението, придобити
в институцията-домакин.

9 – Подписване
С помощта на това споразумение, ние приемаме всеки партньор в качеството му на компетентна
институции, която гарантира своите: уверение за качество, оценяване, валидиране, критерии за
признаване и процедури, подходящи за целите на трансфериране на кредити в края на обучението /
ученето в чужбина.
В потвърждение на горното, страните подписаха този Меморандум за разбирателство в деня и годината
записани в началото и в края на документа.
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Ако Меморандумът за разбирателство установява рамката между партньорите от
различните институции и / или страни, Споразумението за обучение (СО) поставя
акцента върху най-важния елемент от целия процес: обучаващите се. В този смисъл, СО
е сключено между двете компетентни институции, участващи в процеса на обучение и
валидиране, и обучаващия се в рамките на Меморандума за разбирателство.
СО определя условията за мобилност на всеки отделен обучаващ се. Ако условията за
мобилност са едни и същи за група, е възможно да се използва един и същ текст за
всички в групата. Въпреки това всеки обучаем трябва да получи и подпише СО, което
да се отнася лично за него / нея.
СО структурира институцията за периода на мобилност и се подписва от партньорите и
учащия. То съдържа информация за учащите и партньорите, участващи в Меморандума
за разбирателство, както и рамките на мобилността. Също така включва като
приложения описание на разделите резултати от обучението, които ще се осъществят
за периода на мобилност, академичната справка, в която оценените резултати от
обучението са регистрирани, а също и правилата и разпоредбите на институциятадомакин.
Двамата партньори и обучаващият се трябва да получат копие от СО.
В това ръководство също е включен образец, наречен "Методология на оценяването", с
цел улесняване на разбирането и обхвата на методологията на оценяване, присъща на
процеса на обучение, който извършват останалите партньори.
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ: Образец
Целта на настоящото Споразумение за обучение е да структурира организацията на мобилността за
периода на обучение/учене в рамките на конкретния раздел от него.
1 – Информация за обучаващия се/работещия
Фамилия
Име и презиме
Дата на раждане

дд / мм / гг

Държава и град на
раждане

Националност
Адрес
Пощенски код
Мобилен тел.

E-mail

2 – Партньор A
Название на институцията
Вид на институцията
Адрес
Град
Държава
Лице за контакт
Длъжност
Телефон за връзка
E-mail
Интернет страница
Кратко описание на
партньора

3 – Партньор B
Название на институцията
Вид на институцията
Адрес
Град
Държава
Лице за контакт
Длъжност
Телефон за връзка
E-mail
Интернет страница
Кратко описание на
партньора
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4 – Рамка на мобилността
Название на програмата/профила
Название и номер на
раздела

Часове
обучение

Точки
според
ЕСТКПОО
Название и номер на
Часове
Точки
раздела
обучение
според
ЕСТКПОО
Бележка: Поместете или изтрийте редове в зависимост от броя на разделите, съдържащи се в
Споразумението за обучение

4.1 – Списък на приложенията
Приложение A – Раздели резултати от обучението
Приложение B – Процедури по оценяването
Приложение C – Академична справка
Приложение D – Административни и правни правила и процедури
5– Дати на периода на мобилност
Настоящото Споразумение за обучение е валидно от месец / година до месец / година.

6 – Подписи
Обучаващ се
Дата
Подпис

Изпращащата ПОО институция XXXXXX потвърждава, че Споразумението за обучение е прието.
Отговорно лице
Длъжност
Дата
Подпис

Институцията-домакин XXXXXX потвърждава, че Споразумението за обучение е прието.
Отговорно лице
Длъжност
Дата
Подпис
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АКАДЕМИЧНА СПРАВКА
В това ръководство академичната справка е допълнение към Споразумението за
обучение.
Академичната справка се състои от документ, в който институцията домакин посочва
оценените резултати от обучението, което е преминало лицето. Целта му е да
представи подробно оценените резултати от обучението, разделите и точките според
ЕСТКПОО, които са получени в рамките на установеното партньорство.

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА: Образец
Целта на настоящата академична справка е да представи детайлно оценени резултатите от обучението,
разделите и точките според ЕСТКПОО, които се получават в рамките на раздела.
1 – Информация за обучаващият се/работещия
Фамилно име
Име и презиме
Дата на раждане
дд /мм /гг
Държава и град на
раждане
Националност
Адрес
Пощенски код
Мобилен тел.
E-mail
2 – Програма/информация за профила
Наименование на квалификацията в
изпращащата ПОО институция
Раздел
Точки според ЕСТКПОО

Наименование на квалификацията в ПОО
институцията-домакин
Раздел
Точки според ЕСТКПОО
РЕЗУЛТАТ ОТ
ОЦЕНЯВАНЕТО

Раздел

Точки според ЕСТКПОО

Раздел

Точки според ЕСТКПОО

РЕЗУЛТАТ ОТ
ОЦЕНЯВАНЕТО
Бележка: Поместете или изтрийте редове в зависимост от броя раздели, съдържащи се в
Споразумението за обучение
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Дата
Локация
Подпис на отворното лице в ПОО институцията-домакин
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО
Както бе посочено по-горе, образецът на методологията на оценяване като цяло
представлява матрица, която отговаря на нуждите на институцията-домакин по
отношение на техниките и инструментите за оценяване, които ще се прилагат в
рамките на конкретния раздел.
Образецът е и допълнение към Споразумението за обучение, който предоставя на
обучаващия се информация как ще се осъществи оценката на резултатите от неговото
обучение в институцията-домакин преди самият процес на преместване (мобилност)
да е започнал.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО: Образец
Целта на попълването на този документ е да се улесни разбирането и обхвата на методологията на
оценяване в рамките на настоящата програма за мобилно учене / обучение.
1 – Информация за обучаващия се
Фамилия
Име и презиме
Дата на раждане
дд /мм /гг

Държава и град на
раждане

Националност
Адрес
Пощенски код
Мобилен тел.

E-mail

Наименование на квалификацията в
изпращащата ПОО институция

Наименование на квалификацията в ПОО
институцията-домакин

2 – Методология на оценяване
Методологията на оценяване може да бъде определена за всеки отделен ПОО обучител / учител /
възпитател във всеки раздел от обучението, като се стреми винаги постиженията и резултатите от
обучението да се оценяват по обективен и прозрачен начин. Преди започване на обучението по
квалификацията / раздела, ПОО обучителят / учителят / възпитателят избира инструменти за оценяване,
които ще бъдат използвани, времето за тяхното прилагане и тежестта им по отношение на критериите и
параметрите на оценяване. Критериите и параметрите, които трябва да бъдат оценени, също се
определят в съответствие с вътрешните процедури за качество.
Моля, посочете кои от следните инструменти за оценяване ще бъдат използвани в обучението по
квалификацията /раздела:
2.1 – Според момента на оценяване:
Преди началото на обучението

По време на обучението

След обучението

Формиращо оценяване

Сумарна оценка

2.2 – Според вида на оценяването
Диагностично оценяване

2.3 – Техники за оценяване
Наблюдение

Измерване

Устно

Писмено
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Друго:

2.4 – Инструменти за оценяване
Форма на наблюдението

Наблюдение

Списък на събитията
Скала за оценяване

Измерване

Аналитичен и количествен списък с оценки
Аналитичен и качествен списък с оценки
Списък с въпроси

Устно

Въпросник
Проучвания

Инвентар
Друго

Изработване на
индивидуален
отговор

Писмено

Разгърнат отговор
Разработен отговор
С няколко отговора, един е верен

Тестове

В екип от двама
Избор на верен
отговор

Вярно или грешно
При попълване
Друго

Друго:

Предстои да се уточни

Дата
Локация
Подпис на ПОО обучителя / учителя / възпитателя в ПОО институцията-домакин

51

РЕЧНИК

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО
Те включва времето, необходимо за цялостната подготовка (например, ако един
обучаващ се трябва да прекара 6 часа в четене на книга, за да може да работи по
задачата, тези 6 часа се включват). Когато става дума за изпит, се посочва само времето,
определено за него (например 2 часа).
КОМПЕТЕНЦИЯ
Доказана способност за използване на знания, умения, личностни, социални и / или
методологически способности в

работни

или учебни

ситуации,

както

и в

професионалното и личностно развитие. В контекста на ЕКР, компетенцията се описва
по отношение на отговорността и автономията (социални компетенции).
ЧАСОВЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Отнасят се за часовете работа по теоретични въпроси (часове без практически занятия).
Ако жива телеконферентна връзка се провежда в самото училище, тя се счита за част от
часовете за контакт.
КРЕДИТИ
Кредитите за резултатите от обучението (или просто кредити) посочват индивидуалните
резултати от обучението, които са вече оценени и които могат да се натрупват с цел
придобиване на квалификация или пък да бъдат трансферирани към други учебни
програми или квалификации. Кредитите показват, че обучаващият се е постигнал
очакваните резултати от обучението, които са били оценени положително и резултатът
от оценката е документиран в академичната справка. По този начин въз основа на тази
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документация, други институции признават успехите на обучаващия се чрез кредитите,
които е натрупал.
НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ
Процес, чрез който учащите могат да придобиват квалификация постепенно чрез
последователни оценявания и валидиране на резултатите от обучението. Натрупването
на кредити е решение на компетентната институция, която отговаря за предоставянето
на квалификацията. Когато учащият е натрупал необходимия кредит и когато всички
условия са изпълнени, квалификацията се присъжда да учащия.
ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ
Това е процес, чрез който постигнатите резултати от обучението в даден контекст могат
да бъдат регистрирани в друг контекст. Трансферът на кредити се основава на
процесите на оценяване, валидиране и признаване. За да бъдат трансферирани,
резултатите от обучението трябва да бъдат първо оценени. Резултатът от оценката е
записан в академичната справка и представлява кредит. Въз основа на оценените
резултати кредитът може да се валидира и признае от друга компетентна институция.
ЕВРОПЕЙСКАТА

СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ЕСТКПОО)
ЕСТКПОО е техническа рамка за трансфер, признаване и натрупване на индивидуални
резултати от обучението, с оглед придобиване на квалификация. Инструментите и
методологията на ЕСТКПОО включват описание на квалификациите като раздели за
постигане на резултати от обучението със съответните точки, процеса на трансфер и
натрупване и допълнителни документи, като например Споразумения за обучение,
академични справки и ръководства на потребителя.
ТОЧКИ СПОРЕД ЕСТКПОО
Те представляват числен израз на цялостното значение на резултатите от обучението по
дадена професионална квалификация и на относителното значение на разделите по
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отношение на тази квалификация. Заедно с разделите, описанията на резултатите от
обучението и информацията за нивата на квалификацията, точките според ЕСТКПОО
могат да подпомогнат разбирането на квалификацията. Броят точки според ЕСТКПОО,
предназначени за дадена квалификация, както и други характеристики, може да
разкрият дали приложимостта на квалификацията е голяма или не чак толкова.
ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (ЕКР)
ЕКР е референтна рамка, която свързва националните квалификационни системи,
изпълнявайки функцията на инструмент, който прави квалификациите по-разбираеми в
различните страни и системи в Европа. Осемте референтни нива са описани от гледна
точка на резултатите от обучението.
ФОРМАЛНО УЧЕНЕ
Учене, което се случва в организирана и структурирана среда (например в
образователна или обучителна институция или на работното място), и еднозначно
определено като учене (от гледна точка на цели, време и ресурси). Учащите полагат
усилията с ясната цел за постигане на конкретните учебни резултати. Обикновено води
до валидиране и сертифициране.
ЗНАНИЯ
Знанията са резултат от усвояването на информация посредством обучение. Те
представляват съвкупност от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с
определена сфера на работа или обучение. В контекста на ЕКР, знанията се описват като
теоретични и / или фактически.
ЧАСОВЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ (HANDS-ON HOURS)
Отнасят се до практическите упражнения, които могат да бъдат ръководени от
обучителя. Практическа дейност представляват и посещения на различни места, ако
това се случва с участието на обучител.
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ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ / ОБУЧЕНИЕ
Информалното учене / обучение е резултат от ежедневните дейности, свързани с
работата, семейния живот и почивката. Това обучение не е структурирано и обикновено
не води до сертифициране. В повечето случаи то не е съзнателно придобито.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СО)
То се сключва от двете компетентни институции, участващи в процеса обучение и
валидиране, и учащия / обучаващия се в рамките на Меморандума за разбирателство
(МР). СО определя условията за мобилността на всеки отделен обучаем. Ако условията
за мобилност са едни и същи за група от учащи, е възможно да се използва един и същ
текст за всички учащи в групата. Въпреки това, всеки обучаем трябва да получи и
подпише Споразумение за обучение, което се отнася лично за него / нея.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (РО)
Това са свидетелства за това, което учащият / работещият знае, разбира и може да
прави при завършване на учебния процес, или по-точно знанията, уменията и
компетенциите.
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО (МР)
Споразумение между компетентните институции, което определя рамката за трансфер
на кредити. Той формализира партньорството в ЕСТКПОО, акцентирайки върху
взаимното приемане на статута и процедурите на останалите компетентни институции.
Той също установява процедурите по сътрудничество в партньорството.
НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ / ОБУЧЕНИЕ
Учене, че не е осигурено от образователна или обучаваща институция и обикновено не
води до сертифициране. Въпреки това неформалното учене е съзнателно търсено от
учащия и има структурирани цели, време и подкрепа.
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ЛИЧНАТА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА
Тя представлява документиране на предходните резултати от обучения. Съдържа
информация за вече оценени резултати от обучение, раздели и ECVET точки. Личната
академична справка също така илюстрира самоличността на учащия и компетентната
институция (и), която е оценила, валидирала и признавала кредитите на учащия.
Личната академична справка е документ, който принадлежи на учащия.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Квалификацията е официалният резултат от процеса на оценяване и валидиране, който
се получава, след като компетентна институция установи, че дадено лице е постигнало
резултати от обучение спрямо даден стандарт.
ПРИЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Процесът на заверяване на официално постигнати резултати от обучение чрез успешно
завършване на дадена раздел или квалификация.
ЧАСОВЕ ЗА САМООБУЧЕНИЕ
Отнасят се за самостоятелното придобиване на знания и компетенции без пряк надзор
или присъствие на обучител. Ако посещенията на различни места не се осъществяват
контролирано, то тези часове се считат за самообучение.
УМЕНИЯ
Това е способност за прилагане на знания и използване на ноу-хау при изпълнение на
задачи и решаване на проблеми. В контекста на ЕКР, уменията се описват като
познавателни (използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и / или
практически и технически (сръчност и употреба на методи, материали, уреди и
инструменти).
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РАЗДЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Разделът е компонент на квалификацията, състоящ се от съгласуван набор от знания,
умения и компетенции, които могат да бъдат оценени и валидирани. Разделите
позволяват постепенно придобиване на квалификации чрез трансфер и натрупване на
резултати от обучение. Те подлежат на оценка и валидиране, което от своя страна
проверява и отбелязват, че учащият / обучаващият се е постигнал очакваните резултати
от обучението.
ВАЛИДИРАНИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Това е процесът на потвърждаване, че определените резултати от обучението,
постигнати от учащия / обучаващия се, съответстват на конкретни резултати, които биха
били необходими за завършването на даден раздел или придобиването на
квалификация.
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