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ЕCVET - ефективен инструмент за
повишаване на качеството на
мобилността по Програма Еразъм +



Група от европейски ECVET експерти, включваща
представители на страните членки на ЕС, асоциираните
държави, както и представители на европейските социални
партньори.

Институции, отговорни за разработване и присъждане на
квалификации, доставчици на ПОО и всички заинтересовани
страни – социални партньори.



Целта на Европейската система за трансфер на кредити в
професионално образование и обучение (ECVET) е да се
даде възможност за:

 признаване на постиженията на обучаемите по време
на периодите на мобилност

 стимулиране на обмена и взаимното доверие между
доставчиците на професионално образование и
обучение и компетентните институции в цяла Европа.

Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование и култура“



ЕСVЕТ има за цел:

 интегриране на мобилността в
съществуващите учебни планове

 подобряване качеството на
мобилностите



ECVET –
ЦЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
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Транснационална 
мобилност

Учене през целия 
живот

Прозрачност на 
квалификациите

Процес на 
натрупване

Процес на 
трансфериране

Валидиране на 
резултати от учене

ECVET точки

Оценяване на резултати 
от учене

Единици резултати от 
учене

Признаване на 
резултати от учене

Меморандум за 
разбирателство 
(партньорство)

Споразумения за учене

Академична справка



ECVET

ПРОЗРАЧНОСТ  И МОБИЛНОСТ



 ECVET е един от серията европейски инструменти, насочени към подобряване
на признаването и прозрачността (други инструменти са Europass и
Европейската квалификационна рамка – ЕКР/НКР)

 ECVET, заедно с другите инструменти, подкрепящи качеството в мобилността,
осигурява рамка за оценка, валидиране и признаване на резултатите от учене

 ECVET насърчава интегрирането на мобилността в съществуващите
образователни пътеки

 ECVET подкрепя овладяването на ключови компетенции (като например
владеене на чужд език или културни познания) наред с по-техническите или
професионално ориентирани такива

 ECVET допринася за развитието на общ език за употреба от различни
заинтересовани страни в професионалното образование и обучение и
насърчава взаимното доверие в рамките на по-широката общност



 Резултати от ученето

 Единици резултати от ученето

 Валидиране и признаване



Резултатите от ученето показват какво учащият знае, разбира и
може да направи при завършване на учебния процес.
Резултатите от ученето се определят по отношение на:

 Знания

 Умения

 Компетентности



Компонент (част) от квалификация, състоящ се от съгласуван
набор от знания, умения и компетентности, които могат да
бъдат самостоятелно оценени и валидирани.

 Общи ЕРУ

 Отраслови  ЕРУ

 Специфични ЕРУ



 Меморандум за разбирателство 
 Споразумение за учене 
 Академична справка
 Европас Мобилност



МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО –
документ, който се подписва от изпращащата 

организация и партньорите. 
Чрез него се официализира ECVET партньорството.

Установява ролите и отговорностите на участващите 
институции.



СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ –
индивидуален документ, специфичен за всеки 

обучаем. Определя условията за конкретен 
период на мобилност и регламентира, че 

резултатите от учене ще се признаят,  ако бъдат 
постигнати.



АКАДЕМИЧНА СПРАВКА -
документ, който служи за записване на учебните 

постижения на обучаемия. Съдържа информация за 
оценените резултати от учене и придобитите 

единици резултати от ученето. 
Собственост е на обучаемото лице.



EUROPASS СЕРТИФИКАТ ЗА МОБИЛНОСТ
Документ, който описва знанията и уменията, придобити в 

друга европейска страна. 

Попълва се от две партньорски организации, които участват в 

проекта за мобилност, едната от които е в изпращащата, а 

втората- в приемащата страна 

Примери:

Стажове в компании

Период на обучение като част от програма за обмен

Доброволческа работа в НПО





 Оценяване

 Валидиране - процес, чрез който компетентен 
орган потвърждава, че дадено лице е 
постигнало определени резултати от учене, 
включително резултати, постигнати в среда на 
неформално или самостоятелно учене

 Признаване на придобити резултати от ученето 



лична академична 
справка

валидиране признаване



ДОС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ, 
ОПИСАНИ ЧРЕЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕ – В ПОДКРЕПА НА 

МОБИЛНОСТТА 

ДОС се използват за определяне на резултатите от ученето, които 
се планира обучаваните да придобият по време на мобилността. 
Придобиването на тези резултати от ученето се договаря между 

институциите преди периода на мобилността и формират основната 
част от Меморандума за разбирателство и 

Споразумението за учене



НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МОБИЛНОСТ

 От описанието на професията в ДОС изберете трудови 
дейности, чието усвояване е постижимо за срока на 
мобилността

 Съвместно с партньорската организация определете 
кои Единици резултати от учене ще бъдат покрити, 
като съобразите нейната продължителност 



Пример за Единица резултати от учене 
по професия „Фризьор“

Специфични единици резултати от ученето за специалност „Фризьорство“, 
втора степен на професионална квалификация

Наименование на 

единицата:
Предоставяне на услугата мъжки и дамски подстригвания

Код: 8150101-2

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на 

професията:
Фризьор

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 1: Предлага и извършва услугата мъжко подстригване

Знания

 Познава различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност (ниско, средно, високо)
 Познава техники за стилизиране на съответното подстригване
 Познава различни видове измивни и подхранващи козметични продукти
 Познава съвременни стилове в мъжкото подстригване
 Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при мъжко подстригване
 Информира се за актуалните тенденции в мъжкото подстригване

Умения

 Запознава клиента с възможните техники за мъжко подстригване и стилизиране
 Прилага различни техники за мъжко подстригване (ниско, средно, високо)
 Прилага техники за стилизиране на съответното подстригване
 Използва различни видове измивни и подхранващи козметични продукти
 Борави със съответните инструменти, пособия и материали, които се използват при мъжко подстригване

Компетентности

 Провежда консултация с клиента относно формата и дължината на косата, съобразно формата на лицето, и
предлага подходящ дизайн

 Преценява състоянието на косата и кожата около нея, предлага и прилага конкретни измивни и подхранващи продукти
с подходящите масажни техники

 Проявява естетически усет и професионализъм при предлагането и извършване на различни видове мъжки
подстригвания като се съобразява с предпочитанията на клиента и отчита модните тенденции



Пример за единица резултат от учене по професия „Фризьор “

Резултат от учене 2: Предлага и извършва услугата дамско подстригване

Знания

 Познава различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична
последователност

 Познава техники за стилизиране на съответното подстригване
 Познава различни видове измивни и подхранващи козметични продукти
 Познава съвременни стилове в дамското подстригване
 Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при

дамско подстригване
 Информира се за актуалните тенденции в дамското подстригване

Умения

 Запознава клиента с възможните техники за дамско подстригване и
стилизиране

 Прилага различни техники за дамско подстригване
 Прилага техники за стилизиране на съответното подстригване
 Използва различни видове измивни и подхранващи козметични продукти
 Борави със съответните инструменти, пособия и материали, които се

използват при дамско подстригване

Компетентности

 Провежда консултация с клиента относно формата и дължината на косата,
съобразно формата на лицето, и предлага подходящ дизайн

 Преценява състоянието на косата и кожата около нея, предлага и прилага
конкретни измивни и подхранващи продукти с подходящите масажни
техники

 Проявява естетически усет и професионализъм при предлагането и
извършване на различни видове дамско подстригване като се съобразява с
предпочитанията на клиента и отчита модните тенденции



Пример за единица резултат от учене по професия „Фризьор “

Средства за 

оценяване:

Средство 1:

 Тест

Средство 2:

 Практическа задача

Условия за 

провеждане на 

оценяването:

За средство 1: Учебен кабинет

За средство 2: Учебен кабинет по практика

Критерии за 

оценяване:

За средство 1:

 Владее основни теоретични понятия в сферата на

фризьорските услуги

 Описва правилно технологичната последователност при

предоставяне на фризьорска услуга

За средство 2:

 Изпълнение на практическа задача за предоставяне на

фризьорска услуга за мъжко или дамско подстригване (по

жребий)



Благодаря за вниманието!

Въпроси?



http://www.ecvet-team.eu

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (НАПОО)

http://www.ecvet-team.eu/

