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ВЕЧЕ ИМАТЕ ОСНОВНО РАЗБИРАНЕ ЗА ECVET И БИХТЕ
ИСКАЛИ ДА ПРИЛОЖИТЕ НА ПРАКТИКА ЦЯЛОСТНО
БРАНДА ECVET

:
Мобилността, осъществявана чрез Програма Еразъм+,
спомага за преодоляване на несъответствията в уменията
и надграждане на компетентностите, които ще бъдат
признати чрез трансфер на ECVET кредитни точки за
постигнати единици резултати от ученето по съответната
професия. Прилагане на европейския инструмент за
признаване и валидиране на компетентности, придобити
чрез неформално и информално учене в ПОО е възможно
предвид измененията на ДОС за отделните професии с
оценка на ЕРУ в синхрон с европейските стандарти.



Партньорството предоставя възможност за
развиване и укрепване на капацитета на
организациите, за повишаване способностите
им за работа на международно ниво чрез
споделяне на идеи, методи и добри практики.
Важен момент е обсъждането на ролите на
различните участници и заинтересовани
страни в свързването на ученето с работата в
бъдещия пазар на труда на различни равнища
– европейски, национални, регионални,
местни.



Инструментите и методиката на ECVET
включват описание на квалификациите,
изразено в единици учебни резултати със
съответните точки, процес на трансфер и
натрупване, както и допълнителни документи
като например Споразумение за качествено
обучение , Меморандум за разбирателство и
лична академична справка

ЕДИНИЦИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
Единицата резултат представлява компонент от квалификация,
състоящ се от съгласуван пакет от знания, умения и
компетентности, които могат да бъдат оценени и валидирани с
определен брой свързани с тях ECVET точки. Дадена
квалификация 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.

Идентифициране на единици резултати от
обучението
Обсъждане на методите за оценка
Постигане на съгласие за мониторинга върху
напредъка и постиженията на учащите се.
Работодателят/наставникът, стажуващият и
придружаващият учител участват в оценяването на
стажа. Оценява се изпълнението на задачите,
работните методи, овладяването на професионалните
знания и ключовите компетенции
Изясняване на процеса на валидиране и признаване

ECVET партньорства
Създаването на ECVET партньорства има за цел да:
Предостави обща рамка за сътрудничество и работа в
мрежа между партньорите, установени в Меморандуми за
разбирателство
Подпомага партньорите в създаването на конкретни
споразумения за трансфер на кредити. С цел реализиране
на качествен проект се предвижда подписване на двустранни
споразумения между изпращаща и приемаща организация
Съгласуват условията за партньорство
Съгласуват критерии за признаване и валидиране
Установяване на ясни роли на всички участващи страни

Като инструмент на партньорството следва да потвърди, че
партньорите:
Взаимно приемат статута си на компетентни институции
Взаимно приемат своите критерии и процедури за осигуряване на
качество, оценка, валидиране и признаване като задоволителни за
целите на трансфера на кредити
Приемат условията за работа на партньорската мрежа като цели,
продължителност, споразумения за извършване на преглед на МР
Приемат съпоставимостта на професионалните квалификации,
предмет на трансфера на кредити, използвайки референтните нива,
установени в ЕКР
Определят другите участници и компетентни институции, които може
да са включени в съответния процес

За да се приложи трансфер на кредити, включващ
двама партньори и конкретен мобилен учащ се, е
необходим договор, подписан от всички
страни,участващи в процеса на мобилност. В него
следва да се:

Направи разграничение между компетентна изпращаща и приемаща
организация
Определят конкретните условия за даден период на мобилност като
самоличността на стажанта, продължителността на неговата
мобилност, учебните резултати, които се очаква да бъдат постигнати и
свързаните ECVET точки.
Приемащата организация оценява постигнатите учебни резултати и
предоставя кредит на учащия. Постигнатите учебни резултати и
съответните ECVET точки се вписват в „лична академична справка” на
учащия
Изпращащата организация валидира кредита като подходящо
доказателство за постиженията на учащия.
Изпращащата организация признава учебните резултати, които са
били придобити по време на мобилността. Това признаване води до
присъждане на единици и на съответните ECVET точки съгласно
правилата на изпращащата система.
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