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Началото: възникване на идеята

• 2002 г. – Копенхагенска декларация

решение за развитие на кредитна система за 
професионално образование и обучение, на 
основата на опита от ECTS. 

• 2005 г. – моделът на ECVET е представен в 
Брюксел на генералните директори за 
професионално образование и обучение
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18 юни 2009 г. 

Системата ECVET е приета по препоръка на 
Европейския парламент и Съвета.

2009 г. – ECVET е вече факт
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• До края на 2012 г. системата се тества в различен 
национален, секторен и европейски контекст;

• 2012 - 2013 г. – популяризиране и въвеждане;

• 2014 г. – Европейският парламент и Съветът правят 
преглед и оценка на първия етап от изпълнението на 
ECVET;

• 2015 г. – Мониторингов доклад “ECVET в Европа“

16 европейски държави прилагат напълно принципите на ECVET;

8 – са в период на тестване; 4 – не прилагат ECVET

Стъпки по пътя на утвърждаване
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• Национална експертна група

• Национална координационна точка по 
ECVET – НАПОО – създаване на 
нормативни, методологически, организационни и 
технически предпоставки за въвеждането  на ECVET в 
националната система за ПОО

• Базов български проект за внедряване на 
ECVET (2011 – 2013 г.) – МОН и НАПОО

• Отражение в нормативната уредба

• Проекти с участието на български
партньори

• Мобилност в професионалните
гимназии 

ECVET в България:
от „какво е това“?

до нормативно регламентиране и приложение
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• Общоевропейски инструмент за сътрудничество 
и съгласуване между различните системи в 
професионалното образование.

• Техническа рамка за трансфер, признаване и 
акумулиране на професионални умения, 
придобити в резултат на мобилност (при 
престой в друга държава) или чрез опит в 
различни
ситуации. 

Същност на ЕCVET



Ефект и смисъл от приложението на ECVET

Съвместимост между 

различните образователни 

системи в ПОО

Сравнимост на 

квалификациите

Признаване на 

уменията, 

придобити в 

различен контекст 

Валидиране

Насърчаване на 

ученето през 

целия живот

Влияние върху 

пазара на труда

Преодоляване на 

безработицата и 

социалното изключване
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• Проходимост между различните системи – връзката 
ECVET – ECTS

• Връзка с EQAVET – Осигуряване на качеството в 
професионалното образование и обучение

• Разширяване на партньорските мрежи – включване на 
повече заинтересовани страни, които да припознаят 
принципите на ECVET

• Създаване на гъвкави учебни пътеки за обучаемите на 
основата на принципите на ECVET

ECVET – развитие в перспектива



Благодаря за вниманието!


