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Началото - 23.10.1996 г.

 Професионално обучение – обучения за придобиване на степен на професионална 

квалификация и по част от професия в направленията Строителство, 

Дървообработване, Компютърна техника, Приложна информатика, Ресторантьорство  

 Обучение по ключови компетентности – предприемачество, обществени и 

граждански компетентности, дигитална и чуждоезикова компетентност

 Обучение на обучаващи на възрастни и наставници

 Професионално ориентиране и кариерно развитие

 Семинари и съвместни обучения със и за фирми

 Валидиране на знания, умения и компетентности

 Участие в проекти



Програма Учене през целия живот, Секторна програма

„Леонардо да Винчи“, Дейност „Трансфер на иновации“

Продължителност на проекта: 24 месеца (24.10.2007 – 24.10.2009 г.)

Партньори по проекта: 12 организации (обучаващи организации,

професионални училища, предприятия, сдружения и камари) от

Германия, България, Великобритания и Франция

Инициатор на проекта: FAL e.V., Германия – Европейска школа за

строителство с глина в Германия



 В рамките на проект „Глинени мазилки“ 2002-2005 е разработен

квалификационен курс „Глинени мазилки и дизайн“ за придобиване на

квалификация „Изпълнител на глинени мазилки” - официално

призната в Германия от Камарата на занаятите в Шверин

 Съдадените материали се използват както в обучения по признатата

квалификация, така и в неформални обучения и самообучения без се

документират и признават официално придобитите компетентности

 Идея за система за трансфер на кредити в професионалното

образование и обучение (ECVET) за строителството с глина, отнасяща

се по-конкретно до глинените мазилки, която да прави възможни

придобиването, оценката и преноса на учебни резултати в тази

професионална област.



 Система ECVET Строителство с глина  

 Ръководство ECVET Строителство с глина

 Брошура „Път към глината”

 Петезичен речник: българо-немско-английско-френско-полски, 

включващ четири раздела.

 Меморандум за разбирателство



 Описва учебните резултати на основата на учебни единици. 

 Една единица учебни резултати, представлява комплекс от 

знания, умения и компетентности, който може да бъде подложен 

на изпит и оценен.

 Единиците могат да се акумулират и да се признават като част от 

съществуващи национални квалификации.



Разработените 

единици 

ECVET 

Строителство с 

глина

Партньорите по проекта съотнасят квалификационния 

курс „Изпълнител на глинени мазилки“ към ниво 4 на 

Европейската квалификационна рамка.



Структура на единицата

Посочените в единиците знания, умения 

и компетентности са необходими за 

изпълнението на съответните работни 

процеси на строителния обект. 

Те описват процес или дейност, които 

могат да бъдат изпълнявани от един 

работник.

Резултатите от ученето, определени със 

съответната единица биха били 

достатъчни за изпълнението на 

съответната трудова дейност.



Посочените в единиците знания, умения 

и компетентности са необходими за 

изпълнението на съответните работни 

процеси на строителния обект. 

Те описват процес или дейност, които 

могат да бъдат изпълнявани от един 

работник.

Резултатите от ученето, определени със 

съответната единица биха били 

достатъчни за изпълнението на 

съответната трудова дейност.

Кредитни (ECVET) точки



По всяка ECVET Единица може да се положи отделен изпит, който трябва да

удостовери, че обучаемият действително е придобил описаните знания, умения и

компетентности.

Изпитът винаги следва се състои от следните компоненти:

- Знанията се проверяват в писмена форма.

- Уменията се доказват в рамките на изпит по практика. За оценката им са

разработени еднозначни критерии и съответните индикатори – за всяка една

единица.

- Компетентността се проверява чрез устен изпит.

Проверка, оценяване и удостоверяване на резултатите



Оценка на уменията във всяка една

ECVET Единица – по списък от

критерии.

Разработените критерии гарантират

прозрачност и сравнимост на

обучението и улесняват

установяването на резултатите от

него.

Критерии и индикатори



Резултатите от изпита се вписват във

формуляр, разработен за всяка единица

и ниво.

Съдържанието му е представено

едновременно на четири езика, така че

може да се използва във всички страни-

партньори, без да е необходим превод.

Формуляр за оценка



Положен успешно изпит – постигнати поне

50% по всеки от трите компонента (изпита

по практика, писмения и устния изпити).

Издава се Удостоверение за професионално

обучение за съответните единица и ниво.

УДОСТОВЕРЕНИЕ



Неиздържанизпит – по някой от

компонентите са постигнати по-малко от 50

%.

Издава се Уверение за участие в обучение

по съответните единица и ниво.

УВЕРЕНИЕ



За всеки проведен изпит се изготвя пълна документация при спазване на

следните изисквания:

 Писмените изпити, писмените формулировки на практическите задачи,

формулярите за оценка и копия на удостоверенията се съхраняват в

организацията, провела изпита, за срок от 3 години.

 Тази документация представлява и базата, на която ще се извърши

планираната оценка след тригодишния пробен срок.

Документация



Системата ECVET Строителство с глина позволява обучение в различни

европейски страни, което може да завършва с издаване на удостоверения

отделни единици учебни резултати на различно ниво.

При обучение на чужденци преподавателите могат да използват

съществуващите учебни материали на съответния език, което подпомага

обучаемите при липса на добри езикови познания.

Изпращащата и приемащащата организации договарят предварително - по

които ECVET-Единици ще се проведе обучението и ще се организира

изпит; издаването на Удостоверение за професионално обучение

Кредит•Глина при успешно положен изпит или на Уверение за участие в

обучение Кредит•Глина при непокриване на изискванията на изпита.

Обучение в чужбина



Партньорите по проекта се сроразумяват:

 да предлагат обучение по разработените единици, ECVET Строителство

с глина

 да провеждат изпити за установяване на учебните резултати

 да прилагат задължително договорената система за оценяване,

състояща се от критерии, индикатори и формуляр за оценка

 да признават издадените удостоверения във всички партньорски

организации, членуващи в Кредит•Глина

Право да издават удостоверения за професионално обучение и уверения за

участие в квалификационен курс имат само организации, членуващи в

партньорската мрежа Кредит•Глина

Меморандум за разбирателство Кредит•Глина 



В рамките на проект Кредит•Глина

преподавателите по практика Виолина

Бибенова и Иван Миндизов вземат участие

в работилница по въпросите на методиката

и дидактиката на обучение в курса

“Изпълнител на глинени мазилки”,

организиран от FAL e.V. – Европейска

школа за строителство с глина в Германия.

Мобилност



По време на изпълнение на проекта Кредит•Глина

БГЦПО – Плевен организира пилотен курс по

глинени мазилки, използвайки инструментите и

документите, подготвени в рамките на проекта.

Пилотно обучение в БГЦПО – Плевен 

В него се включват 11 обучаеми,

участващи в двугодишен курс на

обучение по професията “Строител”,

които подхождат с интерес към предмета

на обучение и връщането към познатите

на дедите им материали за строителство.

Милко Ваков – 20 г.



 Във връзка с изпълнение на поставените на предприятието публични

задачи обучаемите основно са от рискувите групи на пазара на труда,

често функционално неграмотни, с липсваши познания по чужди езици,

немобилни, без или с ниски доходи.

 Провежданите обучения са с кратка продължителност, в повечето

случай се осъществяват не според предвидените времеви графици. Това

затруднява планирането на мобилности в рамките на конкретно обучение.

Възможност за пригане на ECVET виждаме в навлизащата дуална система

на обучение.

 Глината като строителен материал не е включена в учебните програми

на традиционните строителни професии (зидар, мазач, бояджия ...).

 Не е приключила работата по преработването на ДОИ.

Трудности пред ДП БГЦПО – клон Плевен

по отношение прилагане механизмите на ECVET



Контакти: 

 Албена Лазова – info@pl.bgcpo,bg

 Кирил Желязков – branch@bia-bg.com


