ПРОГРАМА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА
КООРДИНАЦИОННА ТОЧКА ЗА ECVET КЪМ
НАПОО ЗА 2018 ГОДИНА

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
НА НКТ ЗА ECVET ЗА 2018 ГОДИНА
I.

МЕТОДИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
 Обсъждане и формулиране на предложения за усъвършенстване, актуализиране и допълване на пакета методически документи за
разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии, описани във вид на „единици резултати от ученето“
 Участие във форуми, организирани от CEDEFOP, ECVET секретариата и др. международни институции за дефиниране на „резултатите от
ученето“ в стандартите за професионална квалификация

II.

УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА
СИСТЕМАТА ECVET НА НАЦИОНАЛНО НИВО


Участие в събития
 Участия на експерти на НАПОО в международни дейности – работни групи, мрежи, конференции и семинари, организирани от
европейски институции, CEDEFOP и др., свързани с прилагането на европейските инструменти в ПОО
 Участия в събития за ECVET, организирани на национално ниво МОН, ЦРЧР и други институции:
 Ползите от ECVET – практически предизвикателства, м. март, 2018 г.
 ECVET – семинар за резултатите от ученето – м. април, 2018 г.
 Участие в организирането и провеждането на Годишния ECVET – форум в София, 15-16 Юни 2018 г.
 ECVET на европейско ниво – м. октомври, 2018 г.
 Конференция – Повишаване на сътрудничеството и информираността на национално ниво за ECVET, м. ноември, 2018 г
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Поддържане на информационни ресурси
 Актуализиране и допълване на материалите в рубриката „Европейска система за кредити в ПОО“ на Интернeт-страницата на НАПОО
 Подготовка на материали за Европейските инструменти в ПОО за в-к Аз-Буки, списание „Професионално образование“, Рефернетсайта, Интернет-страницата на НАПОО и др.



Подкрепа на дейности за насърчаване на Ученето през целия живот
 Реализиране на дейности, включени в Плана за действие за 2018 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през
целия живот за периода 2014-2020 година



Реализиране на дейности в рамките на Рефернет мрежата
 Презентиране на материали в рамките на мрежата ReferNet, с цел насърчаване на международната учебна мобилност в Европа
 Отразяване на напредъка на България по прилагането на ECVET на национално ниво в докладите по Рефернет за 2018г.



Провеждане на консултации и информационни дни
 Участие в информационни дни с представители на центровете за професионално обучение
 Консултиране по електронен път на заинтересовани страни за практическото прилагане на Системата за трансфер на кредити в ПОО

III. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ECVET НА НАЦИОНАЛНО НИВО
•
Участие на НАПОО в дейности по разработване на проект на Наредба за условията и реда за присъждане, натрупване и трансфер
на кредити и на други нормативни документи, свързани с ECVET

