
София, 17 октомври 2019 г.

ECVET – същност и перспективи

Доц. д-р Силвия Цветанска

Национален ECVET експерт

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


„Запазената марка“ на ECVET

човешко лице

цветност, пъстрота и разнообразие

единици резултати от ученето

прозрачност и съпоставимост на 

професионалните квалификации

адаптивност – към различни нужди и 

образователен контекст



Към същността

Партньорство на 

заинтересованите 

страни

Съгласуване между различните 

образователни системи в 

професионалното образование и 

обучение

Общоевропейски инструмент

Насърчаване на ученето през целия 

живот

Влияние върху пазара на труда и 

социалното изключване

Социален и образователен ефект

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. 



Десетгодишната история на ECVET

2005 2009 до 2014 2019 

2015 –

мониторингов

доклад

Дискусии върху 

различни аспекти 

на приложение

Прилагане и 

утвърждаване

ECVET е приета по 

Препоръка на 

Европейския 

парламент и 

Съвета

18 юни 2009 г. –

рождена дата на 

ECVET

пред генералните 

директори за 

професионално 

образование и 

обучение

Представяне на 

модела в Брюксел

Популяризиране и 

въвеждане в 

различен 

образователен 

контекст. Преглед 

на първи етап

Тестване 

2002 
г.

Решение за развитие 

на кредитна система 

в професионалното 

образование и 

обучение по аналогия 

с ECTS

Копенхагенска 

декларация



А сега 

накъде?
Подобряване на статуквото и усъвършенстване на 

инструмента като набор от гъвкави пътища на учене

Самостоятелно развитие1

ECVET престава да съществува, но основните му 

документи се използват като част от Europass

Интегриране в други инструменти

2

Въвеждане на всеобхватна препоръка за качеството, 

гъвкавостта и признаването на ПОО и инструменти за 

учене през целия живот

Принципите на ECVET – част от широка 

стратегическа рамка на политика за ПОО

3

Уеднаквяване с други инструменти в ПОО и висшето 

образование. Предефиниране на разбирането за 

единици резултати от ученето

Съответствие на ECVET с ECTS

4

5

5 сценария за бъдещето на ECVET

Нова европейска рамка за трансфер и 

признаване на единици резултати от 

ученето



Разбираем език

Дигитализиране

Усъвършенстване на 

документите

Меморандум за разбирателство и Споразумение за 

обучение

Осигуряване на качеството –

ECVET - EQAVET

Отворени въпроси за 

приложението на ECVET



Благодаря за 

вниманието!


