
     

 

       

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Съгласно Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.

за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

Резултати от ученето

 Означава формулировка относно това, което учащият знае, разбира и може да прави след завършване на даден процес на  

обучение и която се определя по отношение на знания, умения и компетентности.

 Единици резултати от ученето

Единицата представлява компонент от квалификация, състоящ се от съгласуван пакет от знания, умения и компетентности,

които могат да бъдат оценени и валидирани с помощта на определен брой свързани с тях ECVET точки. 

Дадена квалификация по принцип включва няколко единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият се  

може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, придобити в различни държави и в различен 

контекст на учене (формално и когато е целесъобразно — неформално и самостоятелно) при спазване на националното

законодателство относно натрупването на единици и признаването на учебни резултати.

Единиците, които съставят една квалификация, следва да са:

— описани достъпно и разбираемо, като се посочват знанията, уменията и компетентностите, които се съдържат в тях,

— структурирани и организирани по ясен начин във връзка с цялостната квалификация,

— структурирани по начин, който позволява оценка на отделни компоненти и валидиране на резултати от ученето, съдържащи се  
в единицата.

Дадена единица може да е специфична за една единствена квалификация или да е обща за няколко квалификации.

Очакваните резултати от ученето, които определят дадена единица, могат да бъдат постигнати независимо къде или как са

придобити. Така единицата не трябва да се смесва с компонента на формалната учебна програма или курса на обучение.

Компетентните институции и партньорите, участващи в процеса на обучение, определят правилата и процедурите за определяне 

на  характеристиките  на  единиците  от  резултати  от  ученето,  както  и  за  съчетаване  и  натрупване  на  единици  за  дадена 

квалификация съгласно националните или регионалните правила.



Техническите характеристики за дадена единица следва да включват:

— общото название на единицата,

- общото название на квалификацията (или квалификациите), към която (които) се отнася единицата, когато това е приложимо,

— означението на квалификацията съгласно нивото по ЕКР и, когато е подходящо, нивото по националната квалификационна

рамка („НКР“) заедно с ECVET кредитните точки, свързани с тази професионална квалификация,

—резултати от ученето, които се съдържат в единицата,

— процедурите и критериите за оценка на тези резултатите от ученето

— ECVET точките, свързани с единицата,

— срокът на валидност на единицата, когато е целесъобразно.

Квалификация 

Означава официален резултат от процес на оценка и валидиране, който се получава, когато компетентна институция установи, че 

дадено лице е постигнало резултатите от ученето в  съответствие с дадени стандарти.

 Оценка на резултатите от ученето

Означава методи и процеси, използвани за определяне на рамките, в които учащият всъщност е усвоил практически знания, 
умения и компетентности.

Валидиране на резултатите от ученето

Означава процесът, в който се потвърждава, че определени оценени резултати от ученето, постигнати от учащия, съответстват 

на конкретни резултати, които биха се изисквали относно дадена единица или квалификация.

 Признаване на резултати от ученето

Означава  процесът  на  атестиране  на  официално  постигнатите  резултати  от  ученето  чрез  присъждане  на  единици  или 
квалификации;

ECVET точки

Означава  числен  израз  на  цялостното  значение  на  резултатите  от  ученето  в  рамките  на  дадена  квалификация  и  на  

относителната тежест на единиците по отношение на тази квалификация.


