
         

 

 

 
ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАПОО КАТО НАЦИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИОННА ТОЧКА  
ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ECVET  - ПРЕПОРЪКАТА ОТ 2009г. 

 
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ  

НА НКТ ЗА ECVET ЗА 2020 ГОДИНА 
 

I. МЕТОДИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 
 

  Изготвяне на предложения за усъвършенстване, актуализиране и допълване на пакета методически документи за 
разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии, съдържащи принципите ECVET Препоръката  

 Участие във форуми, организирани от CEDEFOP, ETF, ECVET секретариата, МОН, РЧР  и др. международни и национални  
институции за развитие на  политиките по ECVET на европейско и национално ниво 

II. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО 
НА СИСТЕМАТА ECVET НА НАЦИОНАЛНО НИВО  
 

 o Участие в събития: 
o Участия на служители на НАПОО в международни дейности – работни групи, мрежи, конференции и семинари, 

организирани от европейски институции -  CEDEFOP, ETF, ECVET секретариат и др., свързани с прилагането на 
европейските инструменти в ПОО  

o Участия в събития за ECVET, организирани на  национално ниво  от ЦРЧР и от други институции: 
- Практически workshop за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма "Еразъм+" – 23. април , 2020  г. 
- Конференция за успешни практики по прилагането на ECVET политики в България – 14.05.2020 г. 
- Информационно събитие посветено на „Бранда ECVET“ – м. октомври, 2020 г. 
- Съвместна конференция ЕCVET с останалите инструменти за прозрачност на образованието в страната – м. ноември, 

2020 г.  
- Участие на ЕCVET във валоризационната конференция на ЦРЧР - м. декември, 2020 г. 



         

 

 

o Участие в провеждането на Годишния ECVET – форум за 2020 г. 
o Международни и PLA събития – целогодишно, в зависимост от календара на ECVET - секретариата 

 
o Поддържане на информационни ресурси и медийна кампания : 
o Актуализиране и допълване на материалите в рубриката „Европейска система за кредити в ПОО“ на Интернeт-

страницата на НАПОО; 
o Подготовка на материали за Европейските инструменти в ПОО за в-к Аз-Буки, списание „Професионално образование“,  

Рефернет-сайта, Интернет-страницата на НАПОО, на платформата EPDLE  и др. 
 

o Подкрепа на дейности за насърчаване на Ученето през целия живот: 
o Реализиране на дейности, включени в Плана за действие за 2020 година в изпълнение на Националната стратегия за 

учене през целия живот за периода 2014-2020 година 
 

o Реализиране на дейности в рамките на Рефернет мрежата: 
o Отразяване на напредъка на България по прилагането на  ECVET на национално ниво в докладите по Рефернет за 2020 

г. 
 

o Провеждане на консултации и информационни дни : 
o Популяризиране на  ECVET чрез участие в информационни дни с представители на центровете за професионално 

обучение  
o Популяризиране на  ECVET чрез участие на експерти от НАПОО в международни работни срещи по проекти, финансирани 

по Програма  Еразъм+ - Ключова дейност К3 
o Консултиране по електронен път и на място в НАПОО на заинтересованите  страни – учители, директори, работодатели  

и др. за практическото прилагане на Системата за трансфер на кредити в ПОО – разработване на ЕРУ за конкретна 
професия и др. при спазване принципите на ECVET 
 

III. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ECVET НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

  



         

 

 

• Участие на  НАПОО в дейности по разработване на проекти  на нормативни документи, отнасящи се до трансфер на 
кредити в ПОО – проект за изм. и доп. на ЗПОО, проект на Наредба за условията и реда за присъждане, натрупване и трансфер 
на кредити и на други нормативни документи, свързани с ECVET 
 
 

 

 


