
Разработване и интегриране на система за проследяване на завършилите 

професионално образование и обучение 

Проектът On Track има за цел разработването на система за проследяване на 

завършилите ПОО и интегрирането й в системата за осигуряване на качеството 

на доставчиците на ПОО. В рамките на втората среща по проекта, която се състоя 

на 9-10 май 2019 г. в София, беше представено направеното проучване на 

контекста на системите за професионално образование и обучение и мерките за 

проследяване реализацията на завършилите ПОО на национално ниво в 6 

държави – България, Австрия, Словакия, Гърция, Кипър и Латвия.  

В резултат на проучване на документи и проведени интервюта сред доставчиците 

на ПОО в шесте държави, се установи, че: 

• мерките за проследяване на завършилите ПОО на институционално ниво 

са ограничени;  

• не съществува интегриран подход, който да улесни доставчиците на ПОО 

при проследяването на завършилите; 

• доставчиците на ПОО разбират важността на проследяването на 

завършилите и са мотивирани да прилагат подобни мерки, но са 

ограничени по отношение на ресурсите.  

Ще бъде изготвена обобщена публикация с резултатите от това проучване. 

Беше обсъдена по-нататъшната работа по проекта – разработването на система за 

проследяване на завършилите ПОО и интегрирането й в системата за осигуряване 

на качеството на доставчиците на ПОО. Предизвикателствата, свързани с 

въвеждането на система за проследяване на завършилите ПОО, са свързани 

основно с необходимостта от осигуряване на допълнителни финансови и 

човешки ресурси и създаване на подходяща информационна среда за самото 

проследяване. Възниква въпросът кой ще анализира данните и за какви цели ще 

бъдат използвани. Трябва също да се обмисли дали данните трябва да се изискват 

периодично да се предоставят на институциите, участващи в системите за ПОО, 

за да се получат обобщени данни и качествени анализи на национално, 

регионално и секторно равнище. Това е свързано и с допълнителни ресурси. 

Повдигна се дискусия относно съдържанието на предвиденото обучение за 

изграждане на капацитет и уъркшоповете, планирани да се осъществят във всяка 

една от шесте държави.  

 



Повече информация за проекта и партньорите може да намерите на официалния 

уебсайт на проекта: http://ontrack-project.eu/en/  
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