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Да опознаем
по-добре ECVET1

Издание на Европейската комисия,
Главна дирекция
„Образование и култура”, 2011 г.

Европейската кредитна система за Професионално образование и обучение
(ECVET) е европейски инструмент за подкрепа на ученето през целия живот, мобилността на европейските учащи и гъвкавостта на моделите за обучение за придобиване на квалификация.
След приемането си от Европейския парламент и от Съвета (18 юни 2009 г.)2, ECVET е
вече във фазата на постепенно прилагане.
Понятията и принципите, залегнали в основата на ECVET, ще бъдат тествани и въведени
в употреба, за да се гарантират до 2012 г. условията за постепенното й прилагане по отношение на професионалното образование и обучение с цел постигане на квалификация в
цяла Европа. От тази гледна точка, настоящият документ с Въпроси и Отговори има за цел
да осигури подкрепа и да насърчи проекти, инициативи и експериментални проучвания в
ECVET на европейско, национално и регионално равнище. Основава се на Препоръката на
Европейския парламент и на Съвета (по-специално неговите приложения) и дава възможност на заинтересованите страни да се запознаят обстойно с ECVET.
Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ECVET призовава Европейската комисия да разработи ръководства и инструменти за потребителите на
ECVET. Настоящата публикация с Въпроси и Отговори е първата от поредица от документи
с насоки за всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на ECVET. Тя ще бъде
последвана от допълнителни документи, с акцент върху прилагането на ECVET в конкретен
1
2

Откъс от „Да опознаем по-добре ЕСVЕТ. Въпроси и отговори”, ЕК, ГД „Образование и култура”, 2011г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
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контекст (например географска мобилност) или спрямо конкретна целева аудитория (например доставчици на обучение: училища или предприятия). Тези насоки ще се развиват
с оглед на напредъка в изпълнението на ECVET, като ще се представят нови примери и ще
възникват нови въпроси и потребности.
Използвайки този документ, трябва да се има предвид следното:
•

Публикацията с Въпроси и Отговори не е наръчник за прилагане на ECVET. Като се
има предвид разнообразието на системи за квалификация в Европа и различните
възможни приложения на понятията и процесите в ECVET, не е нито възможно,
нито желателно да се разработва такъв наръчник на европейско равнище.

•

Този документ е съставен от европейска гледна точка и поради това очертава различни възможности и опции за тълкуване и използване на понятията и принципите в ECVET. Възможно е в рамките на определена квалификационна система да са
приложими само някои от тези варианти.

ECVET и неформалното
и самостоятелно учене

Да, Препоръката посочва, че:

ECVET
приложима ли е
за неформалното
и самостоятелно
учене?
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• ECVET улеснява разработването на гъвкави и съобразени с
индивидуалните потребности пътеки, а също и признаването
на тези резултати от обучението, които са придобити чрез
неформално и неофициално обучение.
• За да се приложи ECVET към резултати от обучението,
постигнати в контекста на неформалното и самостоятелно
учене или извън рамките на Меморандума за разбирателство,
компетентната институция, която е упълномощена да
присъжда професионални квалификации или единици или да
дава кредити, следва да установи процедури и механизми
за идентифициране, валидиране и признаване на тези
резултати от обучението чрез присъждане на съответните
единици и свързаните ECVET точки.

Сборник статии 2013

Неформалното и самостоятелно учене

Процесът на валидиране на неформалното и самостоятелно учене с оглед постигане на професионална квалификация обикновено следва следните фази3:

По какъв
начин ECVET
улеснява
валидирането
на неформалното
и самостоятелно
учене?

• Идентификация на знанията, уменията и компетентностите, развити чрез личните дейности, докато се съжителства в една общност или работна среда, и др.
• Документация за тези резултати от обучението чрез
събиране на доказателства, като например описания
на предишни трудови дейности, разработване на портфолио или оценка.
• Валидиране на тези резултати от обучение в съответствие със стандарти, референтни или списък с очаквани резултати от обучението.
• Присъждане на квалификация или част от квалификация (признаване на резултатите от обучението).
ECVET улеснява този процес, защото:
• Описва знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за дадена квалификация и свързаните
с нея единици. По този начин компетентната институция може по-лесно да определи какво учащите вече
са постигнали в сравнение с това, което е необходимо
да се постигне с оглед на квалификацията.
• Може да се използва, за да се даде възможност на учащите да постигнат някои единици чрез валидиране на
неформалното и самостоятелно учене, а други единици чрез формално обучение.
• Улеснява документирането на резултатите от обучението, постигнати посредством инструменти като
личните академични справки.
В този смисъл ECVET позволява на учащите да постигнат квалификация отчасти чрез неформално и неофициално обучение, валидирано
и признато, и чрез постигане на останалите единици чрез формално обучение.

___________________
3 http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/553/4054_en.pdf
2013 Сборник статии
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Меморандум за разбирателство (МР)
Меморандум за разбирателство (МР) е споразумение между комКакво представлява петентните институции, което определя рамката за трансфер на
кредити. Формализира партньорството в рамките на ECVET, като
Меморандум за
разбирателство (МР)? посочва взаимното признаване на статута и процедурите на компетентните институции. Чрез него се установяват също така процедурите за сътрудничество на партньорството.

Защо е необходим
Меморандум за
разбирателство?

Защо е необходим
Меморандум за
разбирателство?
Кой сключва
Меморандум за
разбирателство?
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Трансферът на кредити се подкрепя от взаимното доверие между
съответните компетентни институции. Както е посочено в Препоръката на ECVET, това трябва да се насърчава чрез създаване на МР.
За да се признаят кредити, отговарящата за това компетентна
институция трябва да бъде уверена, че изискваните резултати от
обучението са били оценени по надежден и валиден начин. Необходимо е също така да има увереност, че кредитът на учащите се
отнася до очакваните резултати от обучението, както и че те са на
подходящо равнище.
Чрез създаването на МР, компетентните институции следва да
признаят подходите на своите партньори при проектиране на
единиците, оценяване, валидиране, признаване и осигуряване на
качеството. Чрез този процес те вземат информирани решения
за условията, при които могат да признаят кредити, постигнати в
партньорските системи.

Меморандумът за разбирателство се сключва от страна на компетентните институции, всяка от които е упълномощена, в
собствената си среда, да присъжда професионални квалификации или единици или да дава кредити за постигнатите резултати от обучението с цел трансфер и валидиране.
Важно е да се отбележи, че дадена институция може да бъде компетентна по отношение на повече от една функция в квалификационната система, както и в ECVET, в зависимост от конкретните
условия на квалификационната система. Компетентни институции може да бъдат министерства, органи по квалификациите, регионални власти, представители на работодателите или браншови организации и др.
Сборник статии 2013

Меморандум за разбирателство

Възможно ли е
да се използват
Меморандуми
за разбирателство
извън географската
мобилност?

Какво съдържа
Меморандумът за
разбирателство?

Да. Може да бъдат създадени партньорствата за трансфер на кредити в рамките на ECVET за целите на транснационалната географска мобилност, но също така и за други цели. Принципите на ECVET
и използването на споразумения под формата на МР са един от
методите, които значително улесняват процеса на признаване на
резултатите от обучението през целия живот, за следните цели:
• Хоризонтален преход на учащите (на същото ниво): МР може да
съществува между компетентните органи в различните квалификационни системи, за да се даде възможност на учащите с квалификация от една квалификационна система (например за обучение на възрастни) да получат признание, ако желаят да получат
подобна квалификация в рамките на друга квалификационна
система (например по-широка квалификация обикновено се
подготвя чрез началното образование и обучение);
• Вертикален преход на учащите (на всички нива): може да се
сключи МР между компетентните органи, регулиращи квалификациите на различни нива, за признаване на кредити за учащите,
преминаващи от едно ниво на друго, в случаите, когато по-ниското квалификационно ниво споделя някои общи или сравними резултати от обучението с по-високото квалификационно
равнище. Това е възможно в квалификационни системи, където
квалификациите са проектирани по отношение на пътеки с множество входни и изходни точки. Възможен е също така преход от
професионално образование и обучение в системата на висшето
образование (в някои системи на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка) към квалификации за висше образование на
ниво 6 от Европейската квалификационна рамка.
Меморандумът за разбирателство съдържа разпоредби, чрез
които заинтересованите страни:
• Взаимно приемат статута си на компетентни институции,
• Взаимно приемат процесите по осигуряване на качеството,
оценяване, валидиране и критериите и процедури за признаване като задоволителни за целите на трансфера на кредити.
Това споразумение се основава на прозрачността на информацията по отношение на посочените по-горе процеси.
• Приемат условията за работа на партньорството,
като цели, продължителност, споразумения за извършване на преглед на Меморандума за разбирателство.
Тези условия ще зависят от целите и контекста на партньорствата.
2013 Сборник статии
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Какво съдържа
Меморандумът за
разбирателство?

• Приемат съпоставимостта на професионалните квалификации, за целите на трансфера на кредити, използвайки референтните нива по Европейската квалификационна рамка.
Нивото на детайлност по отношение на тази точка зависи от
партньорството.
• Определят другите участници и компетентни институции,
които могат да бъдат включени в съответния процес, както
и техните функции.
МР определя ролите на другите компетентни институции по отношение на функции, като например подписване на споразумения
за обучение, оценка, издаване на личните академични справки на
учащите, и др. За сравнение на съдържанието на пилотен проект
по ECVET в МР вижте Раздел В.16.

Има ли
установен
модел за
Меморандум за
разбирателство?

Все още няма общ модел за Меморандум за разбирателство.
Компетентните институции могат да решават свободно по отношение на формата и структурата, която отговаря най-добре на
техните нужди, стига да спазват описаните по-горе указания.
Примери за МР ще бъдат разработени като част от работата по пилотните проекти в рамките на ECVET. С оглед на разработване на
общ модел на такъв документ, първо трябва да се тестват няколко
варианта, за да се оценят техните предимства и недостатъци и да
се постигне споразумение относно най-подходящия формат.
Някои примери на МР, разработени по пилотни проекти в рамките
на ECVET, са публикувани на уебсайтовете на отделните проекти4.

Създаването на МР е препоръчително за случаи на организирана
мобилност. Но, ако съответните институции (напр. доставчици на
професионално образование и обучение) вече са изградили взаимно
доверие в своите процедури и са компетентни да признаят кредити
По какъв начин ECVET и без наличието на споразумение на друга институция (напр. минисможе да се използва терство, представители на работодателите или регионална власт), те
извън рамките на
могат да пристъпят директно към обмен чрез споразумение за обуМеморандум за
чение. В този смисъл е възможен трансфер на кредити без създаване
разбирателство?
на МР. Това е валидно и за случаи, при които учащите не са участвали
в организирана мобилност, но искат да им бъдат признати резултатите от обучението. В такива случаи компетентната институция следва
да създаде процедури и механизми за идентифициране, валидиране
и признаване на съответните учебни резултати. За информация
вижте раздела за ECVET и неформалното и индивидуалното обучение.
___________________
4 http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=16
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Споразумение за обучение

Възможно ли е да се
използват документи
от Europass като част
от Меморандум за
разбирателство?

Приложението към удостоверението Europass с описание на
квалификацията, за която се подготвят учащите, планиращи да
се включат в мобилност (включително резултати от обучението
и евентуално единици), е полезен документ, който може да се
включи в Меморандума за разбирателство. Използването му избягва необходимостта от описание на квалификациите на партньорските системи.

Споразумение за обучение

Какво
представлява
споразумението
за обучение?

Защо е необходимо
споразумението за
обучение?

Кой подписва
споразумението
за обучение?

Споразумението за обучение е индивидуализиран документ, който
определя условията за конкретен период на мобилност. В него се
посочват, за конкретен учащ, резултатите от обучението и единиците, които трябва да бъдат постигнати, както и свързаните с тях
ECVET точки.
Споразумението за обучение също така предвижда, че ако учащият
постигне очакваните резултати от обучението и те са оценени
положително от „приемащата“ институция, „изпращащата“ институция ще ги валидира и признае като част от изискванията
за професионална квалификация. Поради това споразумението за
обучение представлява ангажимент на учащия, че неговите постижения, ако отговарят на очакванията, ще бъдат признати.
Признаването на кредити, постигнати по време на организирана мобилност, се улеснява от използването на споразумения за обучение.
Това гарантира, че приемащата и изпращащата институция, както и учащият, разполагат с информация относно целите и условията на периода
на мобилността, както и техните функции. Съответствието със споразумението за обучение дава възможност за автоматично признаване на
кредити при завръщане на учащия. Това се прави без допълнителна
оценка или преглед на съдържанието за периода на мобилността.
Споразумението за обучение винаги се подписва от следните страни:
• Изпращащата институция (институцията, която ще валидира и
признае резултатите от обучението, постигнати от учащия)
• Приемащата институция (която провежда обучение за съответните резултати и оценява постигнатите резултати от обучението)
• Учащия
2013 Сборник статии
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Споразумението за обучение съдържа информация относно:

Какво съдържа
споразумението за
обучение?

Каква е разликата
между споразумение
за обучение и
Меморандум за
разбирателство?

• Самоличността на учащия
• Продължителността на периода на мобилността
• Резултатите от обучението, които трябва да бъдат постигнати от
учащия и свързаните с тях ECVET точки (като съответстващи на
относителната тежест на единицата в изпращащата система)
Може да бъде предоставена допълнителна информация, например във връзка с дейности по оценяване на обучението.
Примери за споразумения за обучение ще бъдат разработени
като част от работата по пилотните проекти в рамките на ECVET. За
сравнение на съдържанието на пилотните проекти от ECVET, което е включено в споразумението за обучение, вижте Раздел В.17.
Примери за споразумения за обучение са публикувани на уебсайтовете на пилотните проекти в рамките на ECVET5.

Меморандумът за разбирателство е рамков документ, който определя условията, при които постигнатите кредити в партньорските
системи може да бъдат признати. Може да се отнася до група или
дори до голям брой квалификации.
Споразумението за обучение е документ с по-конкретна насоченост. Съставя се за конкретен случай на мобилност и описва
резултатите от обучението, както и по какъв начин ще бъдат
оценявани.

___________________
5 http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=17&type=1
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Лична академична справка

Лична академична справка

Какво
представлява
лична академична
справка?

Кой съхранява
личната академична
справка?

Личната академична справка е запис на резултатите от обучението. В нея се съдържа информация за оценените резултати от
обучението на учащите, единиците и присъдените ECVET точки.
В документа също така се уточнява самоличността на учащия и
компетентната институция (институции), която/които оценяват,
валидират и признават кредити на учащите.

Личната академична справка е документ, който принадлежи на
учащия.

С какво се различава Докато споразумението за обучение описва това, което учащият
от споразумението за се очаква да постигне, личната академична справка описва това,
което той/тя вече е постигнал/а.
обучение?

Възможно ли е да се
използва Europass
мобилността като
лична академична
справка?

Документът за Europass мобилност съдържа идентификация на
изпращащата и приемащата институция, както и описание на
постигнатите резултати от обучението. Този документ може да се
използва като част от личната академична справка, въпреки че е
необходима и допълнителна информация - като например заглавието на единицата и информация за оценката.
За пример за Europass мобилност и по какъв начин може да се
комбинира с лична академична справка вижте Раздел В.18.
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Функции на компетентните институции по ECVET

Кои са
компетентните
институции,
които участват
в ECVET?

14

„Компетентна институция“ означава институция, която е
отговорна за разработването и присъждането на квалификации или признаването на единици или други функции, свързани с
ECVET, като разпределяне на ECVET точки за квалификации и единици, оценка, валидиране и признаване на резултатите от обучението, в съответствие с правилата и практиките на участващите страни.
Основното предизвикателство пред въвеждането на обща методологична рамка като ECVET в рамките на европейското професионално образование и обучение, е разнообразието от компетентни
институции, ангажирани с различните функции на квалификационните системи. В зависимост от системата, една и съща функция (например проектиране на квалификации и единици) може да
бъде в компетенциите на различни видове участници (например
национални или регионални министерства, социални партньори,
доставчици на професионално образование и обучение).
За да се преодолее тази сложност, ECVET се отнася до различните функции на дадена квалификационна система, а не до
вида на участващите институции. Институции, участващи в изпълнението и управлението на ECVET, се определят като компетентни институции.
В този смисъл потребителите на ECVET първо трябва да изяснят
своята роля (роли) по отношение на собствената си квалификационна система. Трябва да отразят своите компетентности в националните си квалификационни системи и да посочат връзката
им с основните функции на ECVET. Функциите на ECVET и връзката
й с компетенциите в квалификационната система са описани в
Таблица 1.
В допълнение към функциите, които се отнасят до проектирането
и присъждането на квалификации (изброени в Таблица 1), може да
се определят и няколко „спомагателни“ функции. Говорим за спомагателни функции например, когато се предоставя информация
и насоки или аспекти, като например финансиране на мобилност,
обучение на учители и оценители и др.
Използвайки Таблица 1, трябва да се отчете фактът, че дадена институция може да бъде компетентна за повече от една функция
в рамките на квалификационната система, както и в ECVET. Това
зависи от условията на конкретната квалификационна система.
Сборник статии 2013

Компетентни институции

Съществува ли
процес
на акредитация,
чрез който
се определят
компетентните
институции, имащи
право да присъждат
ECVET точки?

Не съществува такъв процес на акредитация на европейско равнище. Компетентните институции могат да присъждат ECVET точки, ако имат право да направят това в своите квалификационни
системи.
Частни доставчици на услуги, които са компетентни за проектиране и присъждане на квалификации, също могат да използват
ECVET за описание на своите квалификации и за признаване на
кредити на учащите. Когато става дума за признаване на кредит,
придобит от учащите в тези институции, това зависи изцяло от
партньорствата и меморандумите за разбирателство на частните
доставчици на професионално образование и обучение с други
компетентни институции. Извън партньорствата и Меморандума
за разбирателство не се гарантира признаване на кредита.
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Валидиране на придобитото
чрез опита във Франция

доц. д-р Преслав Димитров,
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Национален ЕСVЕТ съветник
към проект „ЕСVЕТ 2011-2013“
на Център за развитие на човешките ресурси
Резюме: Настоящата публикация цели да предостави методологията на валидирането на придобитото чрез опита във Франция в контекста и изискванията на Европейската квалификационна рамка (EQF) и Европейската система за трансфер на кредити
в професионалното образование и обучение или т.нар. ECVET система. Представената
методология е разкрита и описана с оглед на нейното конкретно приложение по отношение на създадена нова професия за професионално образование и обучение в рамките на
Проект „ТЕРМ - Създаване на европейска сертификация за професията термален агент”,
проектен номер 134098-LLP-2007-BG-LMP, Договор №2007-1965, финансиран по Програма
„Леонардо да Винчи” на Европейския съюз. В случая представеното валидиране на придобитото чрез опита е ограничено единствено и само до Франция и некасае останалите две
ключови страни партньори в първоначалния проект „ТЕРМ”, тъй като целта е да се представи преди всичко реално работещата практика на една страна членка на ЕС.
Отбелязано е също така, че въз основа именно на постигнатата добра оценка на
резултатите по първоначалния проект „ТЕРМ“, чрез последващия го проект за трансфер
на иновации – Проект „ТЕРМ 2“ (Проект № 2012-I-PTI-LEO05-11250) се цели създадената нова
сертификационна система, т.е. нова професия за обучение и образование на работещите
изпълнители на термални процедури, да бъде трансферирана успешно в Португалия и Турция, като част от успешната реализация на този трансфер се очаква да бъде, разбира се,
и валидирането на придобитото чрез професионалния опит.
Ключови думи: валидиране на придобитото чрез опита, ECVET, изпълнител на термални процедури.
2013 Сборник статии
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Валидиране на придобитото
чрез опита във Франция

Въведение
Представената в настоящата разработка методология се основава на резултатите получени в рамките на Проект „ТЕРМ – Създаване на европейска сертификация за професията
термален агент”, проектен номер 134098-LLP-2007-BG-LMP, Договор №2007-1965, финансиран по Програма „Леонардо да Винчи” на Европейския съюз. Главната цел на този проект
бе да се създаде европейски сертификат за тази длъжност /професия. В действителност, в
нито една от трите страни партньори, а именно България, Франция и Румъния, при започване на проекта в началото на 2008 г., не съществуваше подобна квалификация, призната
на национално ниво.
В Европа пред сектора на термализма (балнео, спа и уелнес туризма и част от медицинската рехабилитация и физикалната терапия) са поставени значими социални и икономически цели. Същевременно България и Румъния посрещат предизвикателствата на прехода
от планова към пазарна икономика и на интегрирането им в Европа. Развитието на туризма
и на първо място на балнео, спа и уелнес туризма представлява стратегически приоритет
за тези две държави. Като туристическа страна с огромен потенциал Франция разполага
със значими природни богатства в областта на термализма.
В трите страни съществуват общи проблеми:
• нарастване на очакванията на пациентите/клиентите по отношение на посрещането,
на съветването, на грижите, ориентирани към доброто им състояние;
• прогресивно намаляване на поетите от здравно-осигурителните институции разходи
за услуги в балнеологичните заведения;
• необходимост от адаптиране на балнеологичните дейности с цел подобряване/адаптиране на предоставяните медицински услуги към обществените процеси (застаряване на населението и развитие на хроничност при някои заболявания, борба със
зависимости), която включва промяна на професионалното поведение на термалните
агенти (фактически изпълнителите на термални процедури).
Изпълнителите на термални процедури, които са в постоянен контакт с клиентите или
пациентите, са единствената категория неквалифициран персонал в балнеологичните заведения. А както вече беше споменато по-горе, в нито една от трите страни партньори по
Проект ТЕРМ (България, Румъния, Франция) няма призната квалификация за тези интензивно развиващи се длъжности.
За преодоляване на този дефицит в сферата на професионалното обучение и образование и с цел реализиране на целите на Проект ТЕРМ беше създаден проектен консорциум
от организации партньори от 12 организации от Франция, Германия, България и Румъния.
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Въведение

Организация промотьор (носител на финансовата отговорност и договаряща страна пред
Изпълнителната агенция на ЕС по образование, аудиовизия и култура) на Проекта беше
Югозападният университет „Неофит Рилски”, а проектен координатор на работата е проектната организацията Академия „Гренобъл”, Франция – „ДЖИП ФИПАГ”. Всяка страна, участваща в проектния консорциум, с изключение на Германия, бе представена от три категории
партньори:
• представители на предприятия от икономическия сектор на термализма: браншови
организации, обединяващи балнеологични и СПА заведения;
• университети, разполагащи с експертни умения в областта на балнеологията;
• организации за продължаващо обучение с опит в областта на инженеринга на
обучението.
Основната цел на партньорите по проекта бе на европейско ниво да бъде създаден сертификат, валидиран от тези три държави, за да бъдат развити и признати знанията и уменията,необходими за изпълнението на длъжността „Изпълнител на термални процедури”. Тази
сертификация се състои основно от:
• Справочник на професионалните дейности (СПД);
• Справочник за сертифициране (СС) (представляващ по същество справочник на „компетенциите“ съгласно френското разбиране на това понятие и обединяващ до известна степен понятията „компетенции“ и „умения“ съгласно Европейската квалификационна рамка и систематаECVET);
• Справочник на знанията (СЗ) и
• Справочник – описание на сертификативните единици.
Тези справочници са изработени посредством използването на т.нар. „подход чрез компетентностите“ (ПЧК).
В някои страни длъжността изпълнител на термални процедури (термален агент) (общото наименование) е изключително сезонна длъжност. Бяха потърсени връзки с близки
квалификации, за да се насърчи двойната квалификация, а оттам и сигурността за професионалния път на сезонните работници.
Новата квалификация е съгласувана с Европейската сертификационна рамка (ЕСР).
Понастоящем тя е позиционирана на едно от 8-те нива на европейската мета-рамка
(по-точно на 3-то ниво). Бяха й определени 24 кредита (24 ECVET). Разделена е на 5 сертификативни единици.
За улесняване на признаването на компетентности, вече придобити в рамките на осъ2013 Сборник статии
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ществяването на професионалната дейност , бяха създадени типови процедури във всяка
от страните партньори за валидиране на компетентностите, придобити чрез опита.
Във всяка една от трите страни партньори бяха направени стъпки за вписване на тази
сертификация в националните процедури за сертифицирането, тоест за включването на
създадената по същество нова професия, в съответните национални списъци и регламенти
за професионално обучение и образование.
Продължителността на проект ТЕРМ беше 2 години и 4 месеца: от януари 2008 до април
2010 година.
Работният план се състоеше от 3 фази:
Фаза 1: Проучване във всяка от трите страни партньори на състоянието на професията,
представящо социалните и икономическите проблеми и предизвикателства
пред професията изпълнител на термални процедури, проблемите, свързани с
обучението и сертифицирането на тази професия. Освен това бяха определени
основните елементи в развитието на тази професия.
Фаза 2: Инженерингът на новия европейски сертификат беше осъществен въз основа
на методологията на подхода чрез компетентности.
Отправната точка на този подход представлява анализът и определянето
на професионалните дейности и задачи, свързани с тази професия. Анализът
на различни работни места във всяка от трите страни, в различни балнео и СПА
заведения, намира израз в три Справочника на професионалните дейности –
български, румънски и френски.
Сравнителният анализ на тези три справочника позволи да се утвърди общата длъжност европейски Изпълнител на термални процедури и Европейски справочник на професионалните дейности на Изпълнителя на термални
процедури.
Въз основа на анализа на наблюдаваните професионални дейности, както и
вземайки предвид очакваните перспективи за развитие на длъжността, за всяка професионална ситуация бяха определени необходимите знания и умения
и основните им перспективи за развитие.
Тези компетентности са описани в Справочник за сертифициране, позволяващ на педагогическите екипи да оценят придобитите компетентности, а на
националните комисии да сертифицират същите тези знания и умения.
Професионалните знания, които са в основата на компетентностите, бяха
включени в Справочника на знанията.

20

Сборник статии 2013

Крайна цел на валидиране
на придобитото чрез опита

Фаза 3: Беше изработена програма за обучение на обучители, която започна да се използва за адаптирането от страна на педагогическите екипи на новата сертификация. Във всяка една от трите страни беше изпробвано обучение на базата
на новата сертификация.

Крайна цел на валидирането на натрупаното чрез опита
В рамките на европейските политики, независимо дали са в областта на висшето образование (съгласно Болонския процес и ECTS системата) или в областта на професионалното
образование и обучение (Европейската квалификационна рамка и ECVET системата), е препоръчително да се взема предвид ученето в различен контекст – формален, неформален и
самостоятелен, за да се осъществи необходимото учене през целия живот .
Методика за изработване на изцледването
за необходимостта от професионализация
на термалния агент в 3-те страни
Методика за изработване
на Справочника
за професионалните дейности
Методика за изработване
на Справочника за сертифициране

Европейски
сертификат
на Изпълнител
на термални
процедури

Методика за изработване
на Справочника на знанията

Методика за изработване на
Сертификативните единици

Методика за валидиране
на придобитото
чрез опита

Методика за изработване
на мостове
към биквалификация

Методика за позициониране
на сертификацията
в Европейската рамка
на професионалните
сертификации

Фиг. 1. Съвкупността от методики, използвани при разработване
на документите/резултатите по Проект ТЕРМ, включително
и методика за валидиране на придобитото чрез опита
Източник: Проект ТЕРМ (2010), http://www.projettherm.eu
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Концепцията за ученето през целия живот включва скъсяване на дистанцията между
света на ученето и този на производството. Обучението и натрупването на практически
опит се смятат за двата основни начина за придобиване на компетентности.
Въвеждането на ВНО (валидиране на натрупаното чрез опита) предполага, че в дипломите ще бъдат изтъкнати на преден план резултатите от обучението от гледна точка на развиваните дейности и компетентности.
Подходът чрез компетентностите представлява методологията за изработването на
справочниците за дипломите. Работата протича в следните етапи:
• съставяне на смесена комисия от обучители и работодатели;
• определяне на типовите длъжности;
• изработване на справочник на професионалните дейности;
• определяне на необходимите за изпълнението на дейностите компетенции;
• изработване на справочник за сертифицирането;
• изработване на справочник на знанията;
• изготвяне на сертификационните единици на дипломата и определяне на изпитите.
Изготвянето на дипломите на базата на подхода чрез компетентностите позволява да се
установи връзка между необходимите за изпълнение дейности в контекста на длъжността,
от една страна, и знанията, които стоят в основата на компетенциите, от друга. Трите справочника, които правят възможно установяването на тази връзка, са:
• Справочник на професионалните дейности (СПД);
• Справочник на компетентностите или за сертифицирането (СС);
• Справочник на свързаните с компетентностите знания (СЗ).
Изграждането на дипломите около тези справочници улеснява внедряването на валидирането на придобитото чрез опита. Справочникът на професионалните дейности е централният документ на дипломата. Компетентностите са производни на професионалните
задачи. В рамките на процеса по валидиране на придобитото чрез опита съветникът в областта помага на кандидата да обвърже собствения си опит и справочника на професионалните дейности.
Справочникът за сертифициране представлява съвкупността от всички необходими за
изпълнението на професионалните дейности компетентности. Тя определя условията, при
които да се сертифицират компетентностите. Изпълнението на дейностите и постигането
на очакваните резултати предполага, че кандидатът притежава определени компетентности. Съветникът в областта на валидирането оказва помощ на кандидата, за да успее последният да приложи компетентностите си на практика.
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Справочникът на знанията описва практическите, методологическите и концептуалните
знания в основата на компетентностите. Съветникът по валидирането помага на кандидата
да изтъкне знанията, които мобилизира при изпълнението на професионалните дейности.
Ето как справочниците за сертифициране, които бяха изработени за сертифицирането на
длъжността изпълнител на термални процедури, недиференцирано ще бъдат използвани посредством двата начина за достъп: формалното обучение, от една страна, и опитът, от друга.
Една от главните цели на проекта по програма „Леонардо да Винчи“ за изпълнители на
термални процедури беше да се изработи еднотипна процедура за експерименталното
приложение на валидирането на придобитото чрез опита във всяка една от трите страни,
както и за изработване на квалификация на длъжността изпълнител на термални процедури. В следващите глави се представят дейностите, които бяха изпълнени за постигането на
тази цел. Последователно ще бъдат представени работният план, процесите на валидиране
в трите страни, както и възможностите за експериментално валидиране и сертифициране
на изпълнителите на термални процедури в България, Румъния и Франция. Веднага трябва
да се отбележи, че се оказа невъзможно в трите страни да бъде приложена една и съща
процедура заради специфичното законодателство и различната степен на възприемане на
това понятие от педагогическите култури в трите страни. Ето защо всяка от тях разработи
собствена процедура, благодарение на което експерименталното валидиране на изпълнителите на термални процедури би могло да бъде приложено на практика.

Връзката между професионалния опит
и валидирането на знанията и уменията
Френското училище и френското предприятие невинаги са имали допирни точки.
Сближаването им започва през втората половина на XX в. Краят на Втората световна война бележи значителен обрат в обучението и преди всичко в професионалното обучение.
Поради силната нужда от работна ръка обучението влиза в предприятията и с годините се
превръща в приоритет за развитието и адаптирането към икономическите изисквания на
дейността им. Успоредно с това синдикалните организации допринасят за предоставянето
на право на обучение на всички работници и благодарение на тези нови мерки се въвежда
понятието „обучение през целия живот”.
През 1985 г. първият механизъм за валидиране, определен като „Валидиране на професионалните знания и умения”, превръща Франция в пионер в областта. Въвеждането на новости продължава със закона от 20 юли 1992 г.1, с който на практика валидирането на натрупаното чрез опита се превръща в напълно независим начин за получаване на сертификация.
1
Закон от 20 юли 1992 г., съгласно чиито разпоредби чрез „Валидирането на професионалните знания и умения” може да бъде получена
диплома за техническо и професионално образование от Министерството на земеделието и Министерството на националното образование.
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Развитие на механизмите
Съвкупността от всички тези мерки поражда огромен интерес, който трябва да бъде
удовлетворен. Развитието на валидирането на придобитото чрез опита (ВПО) е възможно
единствено благодарение на създаването на механизми за осигуряване на информация,
предоставяне на съвети и ориентиране на цялата територия на страната. От 1 януари 2006 г.
поддържането на тази мрежа вече е отговорност на регионите във Франция. Регионалните
съвети са инициатори на създаването на пунктове за предоставяне на информация и съвети, за да се отговори на нуждите на широката аудитория. Тези пунктове са внедрени във
вече съществуващи структури (местните Агенции по заетостта (местните бюра по труда),
местните представителства на различни други държавни агенции и ведомства, институции
за обучение и др.). За тези структури, които трябва да разполагат със съветници по ВПО, е
изработен специален знак. Тези съветници редовно се обучават по следните теми:
• Сертифициране и приложение на валидирането;
• Валидиращи процедури;
• Възможности за финансиране на процеса;
• Проблеми, свързани с организирането на комисиите;
• Организация на място на предлагането на ВПО;
• Възможности за допълнително обучение.
През 2006 г. на цялата територия на страната вече са създадени близо 800 пункта за предоставяне на информация и съвети, които приемат около 90 000 посетители годишно. Три
четвърти от тези посетители са посетили пунктовете с ясната цел да поискат информация
по желано и запланувано от тях валидиране на притежавания опит и знания.

Валидирането на придобитото чрез опита
в различните сертифициращи министерства
От 2002 г., годината на въвеждане на механизмите, до днес 107 000 кандидати са получили сертификация чрез ВПО. През 2007 г. близо 80 000 досиета, респективно искания на
хора, желаещи да получат валидиране, са били подадени и приети от всички министерства,
издаващи сертификати чрез ВПО и близо 55 000 от тях са били прегледани от комисия.
След период на силен интерес към валидирането, който приключва през 2005 г., впоследствие същият остава на средно ниво: близо 30 000 кандидати получават сертификация чрез ВПО през 2007 г., тоест с 16% повече от тези през 2006 г. Броят на кандидатите
през 2004 г. е с 65% повече от тези през 2003 г., а на кандидатите през 2005 г. – с 28%
повече от тези през 2004 г.
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От 2007 г. насам кандидатите, приети от социалното и здравното министерства, вече са
повече от кандидатите да получат диплома от Министерството на националното образование на Франция (близо 30 000 срещу 26 000). Оттогава превесът на Министерството на
националното образование продължава да отслабва: през 2007 г. малко по-малко от половината кандидати за ВПО получават диплома за професионално и техническо образование
от Министерството на националното образование (46%); през 2004 г. кандидатите, които
получават диплома, са малко повече от един на всеки шестима.

Процедурата по ВПО в контекста на професията
за професионално обучение
„Изпълнител на термални процедури“ във Франция
Процесът на ВПО, целящ валидирането на придобитото чрез опита за термалния агент
и връщането му във форма2, протича в три етапа:
Етап I : Информиране на кандидатите;
Етап II : Придружаване и съветване на кандидатите;
Етап III : Валидиране на знанията и издаване на сертификат.
За изпълнението на тези дейности е необходимо да бъдат създадени центрове за
ВПО. Двата центъра, валидиращи знанията и уменията на изпълнителите на термални
процедури, са:
• „Грета Савоа”
• „Грета Ардеш”
От гледна точка на потенциала си и след необходимото прехвърляне на компетенции
френската организация „Грета” може да предложи този вариант.
Основната задача на центровете ще бъде да информират заинтересованите и персонала в спа и уелнес хотелите, спа и уелнес центровете и балнеолечебните заведения (специализираните медицински заведения за рехабилитация и физикална терапия, националните
и общински бани и балнеолечебници), да придружават и напътстват кандидатите в процеса
на валидирането, както и да валидират придобитото от тях чрез опита.
2
Във Франция, създадената „Европейска сертификация за изпълнителите на термални процедури“ (общото наименование на първоначалния
проект THERM), т.е. нова професия за професионално обучение, беше преименувана на „изпълнители на термални процедури и връщане във форма”, с което
още повече се акцентира върху квалификацията на професията.
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Етап I : Информиране на кандидатите
Освен общата информация за обхвата на ВПО, която предоставят на всеки кандидат,
служителите в центровете проверяват дали молбата му може да бъде допусната за разглеждане. За целта е необходимо:
• да се провери дали кандидатът напълно отговаря на законовите изисквания, а
именно дали има необходимия опит (чрез ВПО се валидират натрупаните знания и
умения на кандидатите с опит, а не на неопитните такива);
• да се удостовери, че съдържанието на дипломата отговаря на придобитото чрез
опита.
Етап II : Придружаване и съветване на кандидатите.
Най-важният принцип на ВПО се основава на изискването кандидатът да докаже, че:
• на практика извършва дейностите, описани в Справочника на професионалните
дейности;
• е овладял знанията, изграждащи компетенциите в рамките на професията.
Всички тези доказателства ще бъдат събрани в лично „досие на кандидата за валидиране на придобитото чрез опита”. Чрез него кандидатът предоставя информация за заеманите от него длъжности и за дейностите и задачите, които е изпълнявал и благодарение
на които е придобил знанията и компетенциите, съответстващи на дипломата, за която кандидатства.
Етап III : Валидиране на знанията и издаване на сертификат
Сертифицирането се основава на наличието на доказателства за притежаването от
страна на кандидата на необходимите компетенции. Кандидатите могат да докажат притежаването на компетенциите по следните начини:
• Поставяне в професионална среда (чрез изпит);
• Изготвяне на досие с доказателства (декларативен метод).
По отношение на сертифицирането на професията за професионално обучение
изпълнител на термални процедури беше решено кандидатите да изготвят и представят
доказателствени документи, а не да държат практически изпит за доказване на професионални качества. Това решение беше продиктувано от следните мотиви:
• Признание за придобитите компетенции при възрастен кандидат с дългогодишен стаж е самата продължителност на този стаж. Ето защо, ако такъв кандидат бъде принуден да държи изпит, това ще е равнозначно да се отрече целият натрупан от него опит.
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• Формализирането на опита му налага отдалечаване, промяна на гледната точка,
създава се т.нар. „мета-компетенция“. Ето защо формализирането на документите е изключително важен опит.
Въпреки това кандидатстването по документи има едно неудобство. Като цяло,
ниско квалифицираните възрастни кандидати трудно се изразяват писмено. Събирането и
предаването на документи се оказва по-лесна задача за по-високо квалифицираните кандидати. Задължението за придружаване и оказване на помощ на кандидатите от страна на
служителите в центровете обаче трябва да улесни първия вид кандидати.
Подготвените от кандидата документи се разглеждат от комисия. По време на интервюто с кандидата комисията трябва да се увери, че той притежава необходимите компетенции. За целта:
• Комисията трябва да удостовери съответствието между изпълняваните от кандидата задачи и справочника на професионалните дейности, създаден по първоначалния проект „THERM“;
• Комисията трябва да установи какви точно са реалните компетенции, знания и умения на кандидата;
• Комисията трябва да установи съответствие между тези компетенции и сертификационните единици, заложени в дипломата.
След като обсъди кандидатурата, комисията може да разреши издаването на част
или на целия сертификат на кандидата. В случай на частично сертифициране комисията
предоставя на кандидата възможност да получи цялата сертификация след преминаването
на обучение.
Подобна процедура предполага придружаване и консултиране на кандидатите в
хода на нейното изпълнение. Всъщност, анализът на собствените компетентности, като
се има предвид справочник, който изисква интерпретиране, предполага наличието на
мета-компетентности, каквито кандидатът най-често не притежава. Ето защо е необходимо в това отношение да му бъде оказана помощ от страна на съветник, специалист в
областта на ВПО.
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Придружаването и напътстването:
• Би могло да бъде осъществено под формата на индивидуални интервюта и евентуално на колективни занимания;
• Улеснява работата по подготвянето на доказателствените документи;
• Помага на кандидата да се подготви за срещата си с комисията.
• Педагогическият подход на придружаването препраща към методологията на анализа на работата. Основната задача на придружаващия е да помогне на кандидата
да осъзнае сериозността на процеса чрез:
• Описание на извършваните задачи (конкретния и обективно наблюдаван аспект
на работата);
• Определяне на основните й части (дейности);
• Набелязване на мобилизираните за изпълнение на дейностите компетенции и
знания.
На кандидата се оказва помощ, за да може той да подбере ситуациите, в които мобилизирането на компетенциите му най-ясно онагледява извършваната от него работа и
съответстват в най-голяма степен на справочника на професионалните дейности.
Подходът на придружаване благоприятства процеса на осъзнаване и размисъл върху онова, което кандидатът умее да прави, както и върху формализирането на опита. Въз
основа на изпълняваните задачи придружаването позволява на кандидата да свикне с компетенциите си, както и да осъзнае:
• Действително следваните процедури (размишляване, стратегии и др.);
• Действително преследваните цели;
• Действително използваните знания.
Основният инструмент, който подпомага този процес на осмисляне, са справочниците на дипломата:
• Най-използваният от тях е Справочникът на професионалните дейности, който
препраща към случаите от професионалната практика, в които трябва да се впише
дипломата и които може да са различни за един и същи кандидат;
• Справочникът за сертифициране и справочникът на знанията помагат на кандидата да опише всички концептуални, методологически и практически знания, които
е натрупал от опита си.
Етапите на процеса на ВПО са дадени на Фиг. 2, като към същите е необходимо да
бъдат предоставени следните пояснения:
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Молба за
кандидатстване

Разисквания дали
да се допусне

Придружаване
от съветник по
ВПО

Събиране на документи

Интервю с комисията

Разисквания относно
признаване на единиците

Препоръки
към кандидата

Фиг. 2 Етапи на процеса на ВПО
Източник: Проект ТЕРМ (2010), http://www.projettherm.eu
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1. По отношение условията за подаването на молба за ВПО и критерии за приемане на молбата:
За да получи достъп до механизма на валидиране на придобитото чрез опита, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:
• Трябва да има опит като изпълнител на термални процедури или на подобна длъжност, или да е работил в заведения, предоставящи възстановителни (рехабилитационни) процедури;
• Трябва да може да докаже, че има професионален опит в областта, натрупан в рамките най-малко на 2 200 часа за период от 3 години.
2. По отношение подготвянето на доказателствените документи:
В досието се описват заеманите от кандидата длъжности, както и изпълняваните
задачи и дейности, благодарение на които е придобил знанията и компетенциите, отговарящи на дипломата, за която кандидатства. То съдържа следните части (вж. приложение):
• Данни за кандидата;
• Информация за предишния опит на кандидата;
• Описание на заведението;
• Описание на заеманата длъжност/и;
• Описание на професионалните дейности, имащи отношение към изискваните компетенции.
3. По отношение придружаването на кандидата:
Придружаването на кандидатите се осъществява от избрани за целта съветници. За
да бъдат избрани, последните трябва да са запознати с:
• Методологията на изработване на справочници на професионалните дипломи в
съответствие с подхода чрез компетентностите;
• Техниките за обясняване с цел улесняване на анализа и представянето от страна на
кандидата на натрупания от него опит.
4. По отношение състава и ролята на комисията:
Членовете на комисията са най-малко четирима. Половината от тях са представители на професионалните среди, а останалите са обучители. Професионалните среди са
представени от равен брой представители на работодателите и работниците. На ротационен принцип председателят на комисията последователно се избира от представителите
на професионалните среди и след това от обучителите.
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При анализа на компетентностите на кандидата членовете на комисията:
• Съпоставят изпълняваните от кандидата задачи и справочника на професионалните дейности на дипломата;
• Обобщават компетентностите, знанията и уменията, които притежава кандидатът;
Поставят тези компетентности в контекста на единиците на дипломата.
5. По отношение решенията на комисията:
Комисията заседава и взема решение като колективен орган, като оценяването на
компетентностите а кандидата подлежи на дискусия и се прави цялостен анализ. Обхватът на валидирането се определя на базата на анализа на дейностите, които кандидатът е
представил. Комисията извършва анализа въз основа на референтната рамка на професионалните дейности. Оценява се съответствието между натрупания опит и всички или част от
изискванията за издаване на съответната диплома.
Комисията може да:
• Издаде сертификат;
• Признае сертификационни единици и издаде документ за частично валидиране;
• Откаже валидиране.
В случай на частично валидиране, комисията отправя препоръки към кандидата как
да получи отказаните му единици.
Изготвя се протокол на заседанията.
Кандидатът подлежи на допълнително оценяване в рамките на следващите пет години след датата на уведомяването му за решението на комисията. Получените единици са
валидни за срок от 5 години.

6. Заключение и продължение на постигнатото
Подобно на представеното по-горе детайлно описание на процедурата за валидиране на придобитото чрез професионалния опит във връзка с предложената нова професия „термален агент“ или респективно „изпълнител на термални процедури“ беше направено и за България и Румъния. Като краен резултат предложената нова професия в рамките
на професионалното образование и обучение беше одобрена и включена в националните
списъци и регламенти за професионално образование и обучение и на трите основни страни, участнички в Проект „ТЕРМ“ – Франция, България и Румъния.
2013 Сборник статии
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На 05.11.2010 г. Изпълнителната агенция на ЕС по аудиовизия, образование и култура (EACEA) обяви официалната си оценка на окончателния доклад по изпълнението на
Проект „Създаване на европейска сертификация за термален агент (ТЕРМ)”, проектен номер 134098-LLP-2007-BG-LMP, Договор №2007-1965, финансиран по Програма „Леонардо да
Винчи” на Европейския съюз. На проекта са присъдени 7 точки от 10 възможни, което е свидетелства за добрата оценка на Изпълнителната агенция на ЕС по аудиовизия, образование
и култура за работата и постигнатите резултати.
Въз основа именно на постигнатата добра оценка на резултатите по Проект „ТЕРМ“,
от януари месец 2013 г. започна изпълнението на Проект „ТЕРМ 2“ като проект за трансфер
на иновации – Проект № 2012-I-PTI-LEO05-11250), финансиран от португалската агенция
„Леонардо” по Програма “Леонардо да Винчи” на Европейския съюз. Чрез този последващ
проект се цели създадената нова сертификационна система, т.е. нова професия за обучение и образование на работещите, изпълнителите на термални процедури в спа и уелнес
хотелите, спа и уелнес центровете и специализираните медицински заведения за рехабилитация и физикална терапия да бъде трансферирана успешно в Португалия и Турция. Част
от успешната реализация на този трансфер се очаква да бъде, разбира се, и валидирането
на придобитото чрез професионалния опит.
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Използвана литература и информационни източници:

1. Проект „ТЕРМ – Създаване на Европейска сертификация за термален агент“ (2008).
Справочник „Европейска сертификация на изпълнителя на термални процедури и
валидиране на натрупания опит”, http://www.projettherm.eu.
2. Loi du 20 juillet 1992 portant sur la modalité de «Validation des Acquis Professionnels»
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 élargissant le champ de l’expérience.
3. L’enquête de la DARESE de février 2009 – N°o8.1).
4. Revue du CEREQ : BREF N°230, mai 2006. «La VAE : quels candidats pour quels
diplômes?».
5. Dossier Inffo Flash – Bilan d’étape en période transitoire : l’information et le conseil en
VAE. N°692 – Décembre 2006.
6. Rapport Besson «Valoriser les acquis de l’expérience : une évaluation du dispositif
de VAE».
7. Site du Ministère de l’Education Nationale : www.education.gouv.fr
8. Site du Ministère de l’Emploi : www.travail.gouv.fr
9. Site du Ministère de l’Agriculture : www.agriculture.gouv.fr.
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Валидиране на придобити чрез
неформално учене компетенции на
практикуващи кариерни консултанти

Доц. д-р Силвия Цветанска,
СУ „Св. Климент Охридски”,
Национален ЕСVЕТ съветник
към проект „ЕСVЕТ 2011-2013“
на Център за развитие на човешките ресурси

Въпросът за валидирането на компетенциите, придобити по неформален път, става все
по-интересен както за специалистите в областта на професионалното образование, така и
за практиците в различни сфери, които търсят възможности да докажат постигнатото от тях
по-високо ниво на компетентност в практикуването на определена професия. Ползите от
валидирането могат да се видят не само на образователно, но и на социално-икономическо
равнище. Чрез валидирането на компетенциите хората получават възможности за по-добра реализация на пазара на труда, за избор на работно място и за професионална изява,
която носи повече доходи, удовлетворение, социални контакти и като резултат от всичко
това – по-високо качество на живот. Чрез въвеждането на процедури по валидиране хората се насърчат да учат през целия живот, защото добиват увереност, че постиженията им
ще бъдат забелязани и те ще могат да ги ползват в процеса на своето кариерно развитие.
Общоприетите европейски принципи за валидиране на придобитите по неформален път
компетентности, имат своя специфика на проявление в различните професионални сфери.
Голям интерес представлява въпросът за създаването на конкретни модели, чрез които да
се реализира валидирането на постиженията от ученето за отделните професии. В настоящата статия ще представим такъв подход за валидиране на компетенции на кариерни консултанти, фокусиран върху проявлението на компетентността в практиката.
2013 Сборник статии
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Терминологични уточнения:
какво се има предвид под понятието валидиране
на компетенции, придобити в резултат
на неформално учене
Валидирането е процес на идентифициране, оценяване и признаване на широк кръг
от умения и компетенции, които хората развиват в живота си в различен контекст – чрез
образованието, работата си и дейностите в свободното време. При ученето през целия
живот валидирането е ключов елемент, който осигурява видимост на наученото и показва значимостта на ученето навсякъде и по всяко време, като елемент от живота на хората
(2, с. 3). Според разбирането на CEDEFOP валидирането е „потвърждаване от компетентен орган, че учебните резултати, придобити от индивида, са били оценени съгласно
предварително установени критерии и са в съответствие със стандартите за валидиране,
като валидирането може да води до сертифициране” (5).
В насоките в документите на европейско равнище, отнасящи се до валидирането на
неформалното и информалното учене, се съдържат две понятия – идентифициране и валидиране. Идентифицирането позволява учебните резултати на индивида да станат
видими, но това не води задължително до получаване на официално признат документ
(сертификат или диплома). Валидирането на неформалното учене се базира на оценяване
на постиженията от ученето и може да завърши с получаване на документ. Концепцията,
която предлага CEDEFOP за валидирането, включва разбирането, че в центъра на процеса трябва да стои човекът (съответно професионалистът), който прави избор и решава да започне процедура по валидиране на своята компетентност. Така чрез процедурата по валидиране човекът анализира състоянието на професионална компетентност,
което е постигнал, и на тази база определя целите си за бъдещо развитие, планира как и
с какво да продължи усъвършенстването си. Тази личностна ориентация позволява валидирането да се превърне от формален набор на оценъчни инструменти в действен механизъм за осъзната промяна, която постепенно се разгръща във времето и се контролира
и регулира от самия човек, който е носител на компетенциите, а не от външни фактори,
институции или звена. Като се има предвид това концептуално разбиране, валидирането
се основава по-конкретно на следните принципи (3, с. 70):
• Валидирането трябва да бъде доброволно.
• Неприкосновеността на личния живот и личната информация на личността трябва да
бъдат уважавани.
• Равният достъп и справедливото третиране на случая на всеки трябва да бъде гарантирано.
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• Заинтересованите страни трябва да участват в създаването на система за валидиране.
• Системите за валидиране следва да съдържат механизми за насочване и консултиране на хората, които започват процедура по валидиране.
• Процесът, процедурите и критериите за валидиране трябва да бъдат справедливи,
прозрачни и гарантирани чрез осигуряване на качеството.
• Системите следва да зачитат легитимните интереси на заинтересованите страни и да
търсят балансирано участие.
• Процесът на валидиране трябва да бъде безпристрастен и да избягва конфликт на
интереси.
• Професионалната компетентност на онези, които извършват оценката в процеса на
валидиране, трябва да бъде гарантирана.
Процесът на валидиране започва с размисъл и мотивиране на отделната личност да
се включи в този процес, като представи доказателства за работата си и за постигнатите
по неформален път резултати от ученето. След това идентифицирането на наличните знания, умения и опит се съотнасят към определени стандарти за практикуване на професията. За целта участникът в процедурата представя доказателства и документация, които
по-късно се анализират и водят към признаване на компетентността. Точно на етапа на
събирането и предоставянето на доказателства кандидатът обикновено се нуждае от
консултиране и съветване от специалист (ментор, консултант) в областта на неформалното образование и/или процедурите по валидиране, за да представи по най-подходящия
начин своя практически опит като основан на доказателства. Преминаването през различните етапи на процеса на валидиране (осмисляне, идентифициране, документиране,
анализ, оценка) стимулира засилена рефлексия към собствения опит и знания и позволява на личността да си направи обоснована равносметка докъде е стигнала в професионалното си развитие и какви цели ще преследва занапред. Така валидирането, освен че
прави знанията и уменията видими и признати, стимулира ученето и подрежда по своеобразен начин стъпките, чрез които човекът върви към по-високо ниво на професионализъм. То е невъзможно без активността на човека, който е в центъра на процеса, без
въпросите и отговорите, чрез които той стига последователно до обосновани решения за
своята професионална изява и развитие. Ето как българският изследовател В. Божилова
представя таблично ключовите въпроси, на които следва да си отговори участникът в
процеса на валидиране на всеки етап от процеса (1, с. 128):
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Етапи на валидиране
Етап на предварително
обмисляне –
предварителен етап

Въвеждащ
(начален)
етап

Етап, предхождащ
документирането
(информиране
и консултиране)

Документиране

Анализ
на представените
документи

Валидиране
Сертифициране
Етап на обмисляне
на по-нататъшна
квалификация

Въпроси
Мотивиран ли съм да предприема процедура
по валидиране?
Кои са причините за това?
Къде мога да осъществя валидирането?
Кои знания, умения и компетентности
бих искал да валидирам?
Как да ги идентифицирам?
Кои са стандартите за получаване
на формална квалификация?
Какво са изискванията към документацията,
която трябва да се представя?
Къде да ги открия?

Как по най-добър начин да подредя събраната
документация?
Достатъчни ли са представените доказателства?
Какво да направя по отношение на доказателствата,
които не са достатъчни?
Къде трябва да предоставя събраните доказателства?
Отговарят ли представените доказателства
на стандартите?
Как най-добре да се подготвя за въпросите за интервюто?
Как най-добре да представя постигнатите
учебни резултати?
Къде мога да получа документ / сертификат?
Да предприема ли стъпки за по-нататъшна
квалификация?

Табл. 1. Етапи на процеса на валидиране и въпроси,
които участникът решава на всеки етап

38

Сборник статии 2013

Насоки за валидиране на резултатите
Как изглежда процесът на валидиране, разгледан за една конкретна група практикуващи специалисти – кариерните консултанти? На този въпрос се опитват да отговорят
група изследователи от различни държави, обединени в международен проект, наречен IMPROVE1, финансиран по програма “Учене през целия живот” – секторна програма
„Грюндвиг”. Проектът обединява усилията на експерти от шест европейски страни (Италия, Испания, Румъния, Чехия, Гърция и Германия), и се концентрира върху апробирането
на модел (за валидиране на компетенциите на кариерни консултанти, придобити чрез
неформално учене), който ще представим накратко.

Насоки за валидиране на резултатите от неформалното
и информалното учене на практикуващи
кариерни консултанти – по примера на модела IMPROVE
Моделът IMPROVE е фокусиран върху оценка на представянето на кариерните консултанти, а не толкова върху квалификацията, резултатите от ученето, знанията, нагласите и
други аспекти, които подкрепят формирането на компетентността. В специално създаденото за целта Ръководство (4) са представени основните принципи и методологията за идентифицирането, оценяването и валидирането на компетенциите на практикуващи кариерни
консултанти. Авторите се интересуват главно от компетентността, която се проявява в ежедневното изпълнение на практически дейности, и не се интересуват от познанието, което
води до придобиване на степени в структурите за формално образование. В този смисъл
основа на модела, който създават и апробират, е съществуващото в момента и цитирано
по-горе Ръководство за оценка на неформалното учене, създадено от CEDEFOP (3), и отразеното в него разбиране за процеса на валидиране.
Основните цели на валидирането на компетентностите на практикуващите специалисти в контекста на кариерното консултиране се отнасят до:
• Сравняване между необходимата компетентност и представянето (изпълнението на
задачи) в практиката;
• Оценяване, идентифициране и сертифициране на компетентностите;
• Прозрачност относно съществуващата компетентност за самите практикуващи, а и
за техните клиенти и работодатели.
Като правят преглед на съществуващите концепции за компетентността, авторите приемат дефиницията за ключови компетентности, според която „компетентността е нещо повече от просто знание или умения. Тя включва способността за изпълнение на сложен комплекс от изисквания чрез активиране и мобилизиране на психични ресурси (включващи
¹ IMPROVE – http://www.improveguidance.eu
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умения и нагласи) в конкретен контекст. Например способността да се общува ефективно
е компетентност, която интегрира индивидуални знания по езика, практически умения в
областта на информационните технологии и нагласи към онези, с които се общува”(4, с.
11). В тази дефиниция има три аспекта, които заслужват внимание. 1/ компетентността е
свързана с отделната личност, тя е индивидуална; 2/ компетентността може да се развива,
да се променя в резултат на учене; 3/ компетентността е ориентирана към представянето,
проявява се чрез действие в практиката.
Компетентността е способност да се действа по отношение на решаването на сложни
проблеми и това включва три равнища на проявление на компетентността:
• Индивидуални ресурси – за да изпълни определено действие, личността се нуждае
от различни ресурси – когнитивни, поведенчески, афективни. Сами по себе си тези
ресурси не са компетентност, но те са необходими, за да се реализира компетентно
представяне на практика.
• Актуализиране на ресурсите – наличните знания, умения, емоционална интелигентност и пр. се активират според изискванията на проблема, за който се налага
индивидът да действа. Активирането на онази част от наличните ресурси, които са
адекватни на проблемната ситуация, позволява личността да стигне до решението й.
• Представяне – чрез практическото действие в определен контекст за решаването
на проблемната ситуация компетентността става видима. Компетентностният модел,
който специалистът прилага в дадена работна ситуация, се базира на ясно дефинирани индикатори, които помагат да се види дали представянето е успешно, или не.
1. Методология за оценяване на компетентността
на практикуващи кариерни консултанти
Методологията се отнася до директно проучване на работното представяне от кандидата, чрез което се осъществява процесът на валидиране на резултатите от неформалното и
информалното учене на практикуващите специалисти. Успешното валидиране в този план
не може да включва притежаваната квалификация и придобитото образование в степените
на формалното образование. Първият важен аспект в методологията е да се определи типът
компетенция (или компетенциите), които ще бъдат наблюдавани в работата на практиците.
По-специално е необходимо да се уточни обхватът на знанията, уменията и компетенциите,
които са необходими за конкретната сфера на практиката и дълбочината на знанията, които
се изискват при тази компетентност. Това става чрез предварително описание на работните задачи, които се налага да изпълнява в ежедневието си кариерният консултант. Това
описание е препоръчително да следва нивата по Европейската квалификационна рамка.
Предварителното дефиниране на работните задачи и анализът на процесите на работното
място стават основа за описанието на стандарт(и) за изпълнение на работата за съответната позиция. Стандартът помага да се търси и открива съответствието между проявленията
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на компетентността в практическата дейност на кариерния консултант и изискванията за
изпълнение според характера на работните задачи. Инструментите за оценка, които ще се
използват, е необходимо да отговарят на две ключови изисквания: да бъдат валидни и да
бъдат надеждни.
Валидността означава инструментът да мери това, за което е предназначен – т.е. да се
отнася до предварително заложените компоненти и по всяко време да мери една и съща
компетентност, която сме задали в началото. Специфична особеност на работата на кариерните консултанти е, че практиката им е много динамична и ситуативна. Взаимоотношенията
с клиентите са субективно детерминирани и характерът на работния процес е различен с
всеки клиент и във всеки един момент. Затова е много важно инструментите за оценка да
бъдат валидни и да оценяват компетентността, независимо от влиянието на различни фактори, които предизвикват изменчивост.
Надеждността се отнася до точността и стабилността на получените резултати от
оценката, независимо от действието на външни, странични или времеви фактори. Ако компетентността на кариерния консултант се оценява по различно време, инструментът да
дава едни и същи резултати за съответния човек. Поради това се препоръчва при оценката
на кандидата да се ползва повече от един оценител, резултатите да се дискутират в екипи и
резултатите да се документират– чрез протоколи или видеозаснемане.
Преодоляването на ограниченията в процеса на оценяване се постига и чрез прилагането на подходящи, взаимно допълващи се методи. Препоръчително е методите да се
подбират и комбинират в зависимост от конкретния случай и от уникалността на работната ситуация и на практикуващия специалист. Разнообразието от методи, които намират
приложение в оценката, може да бъде представено чрез групирането на методите в три
групи (4, с. 52):
Група А : Презентационни методи
Отразяват опита на професионалиста чрез вербални или писмени презентации под
формата на професионална автобиография, портфолио и др.
Група Б : Методи за самооценка и оценка от колеги
Тук се включва самооценката чрез въпросници по каталога на компетенциите; структурирано интервю; свидетелства и данни от съвместна работа с колеги и супервайзори.
Група В : Методи, ориентирани към представянето
Тази група методи са насочени, от една страна, към провокирането на рефлексия у кариерния консултант и проявление на неговите ценности, нагласи и отношения, а от друга
страна, се базират на комуникацията с оценителя, чрез която се изследва натрупаният опит.
Комуникацията с оценителя не е изпит, нито се очаква в тези разговори да се получат верни
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и еднозначни отговори. Целта е да стане ясно, че консултантът действа в съответствие с
общоприет стандарт в стандартна за професията ситуация. Като пример за методи, ориентирани към представянето, можем да посочим: прякото наблюдение над кариерния консултант, докато изпълнява работата си; професионалната дискусия; обсъждането на казуси
(случаи от практиката); интервюто, фокусирано върху представянето; симулации на работни задачи или ситуации; ролеви игри и др.
2. Практически аспекти на процеса на валидиране
2.1. Определяне на компетенциите, които ще се валидират
Като се има предвид анализът на дейностите в работата по кариерно ориентиране, изследователите дефинират 3 основни задачи в практиката на кариерните консултанти (4, с. 63):
• Предоставяне на информация за кариерното ориентиране като дейност;
• Провеждане на интервю за кариерно ориентиране (с възрастни и/или с ученици);
• Извършване на дейности за кариерно ориентиране в малки групи (с възрастни и/или
с ученици).
Втората и третата задачи се диференцират в зависимост от възрастта на оценяваните, с
които консултантът работи. Кандидатът за валидиране може да избере по коя от основните
задачи желае да бъде оценен. Диференцирането на основни задачи в работата позволява
да се вземе предвид спецификата на различния контекст на дейността, какво най-често се
налага да прави консултантът и в какво е добър и е постигнал високо ниво на специализация. Например, много от кариерните консултанти в училища в Италия по време на апробирането на модела в проекта са предпочели да бъдат оценени само по третата задача – дейности в малки групи, защото на практика не работят извън класовете в училище.
Всяка от изброените по-горе три основни задачи се диференцира на подзадачи (суб-задачи). Именно тези декомпозирани елементи от професионалната дейност на кариерните
консултанти се оценяват и подлежат на измерване. Таблица 2 показва подзадачите, които
представляват елементите, конкретизиращи изпълнението на всяка задача (4, с. 64).
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Списък на подзадачите
(елементите), съставляващи
основни задачи 2 и 3

Работна
задача 2 – с
възрастни

Работна
задача 2 - с
ученици или
с младежи

1. Използване на подходящи техники
за интервюиране.

√

√

2. Използване на подходящи техники
за фасилитиране и управление на
групов процес.
3. Подпомагане на възрастните
клиенти да идентифицират
своите професионални цели.

Работна
задача 3 – с
възрастни

Работна
задача 3 – с
ученици или
с младежи

√

√

√

4. Подпомагане на учениците да
правят избори, свързани със
своето обучение и образование.

√

√

5. Подпомагане на клиентите да
създадат и осъществят план за
действие, свързан с работа или
с учене.

√

6. Подкрепа на възрастни клиенти да
си търсят работа.

√

7. Изграждане на работещи
взаимоотношения на консултанта
с практикуващи специалисти от
външни организации.

√

√

√

√

8. Поддържане на актуална и
надеждна информация за
кариерното ориентиране.

√

√

√

√

9. Развитие на кариерните умения на
клиента.

√

√

√

√

10. Развитие и приложение на
етични практики – спазване на
професионалната етика.

√

√

√

√

11. Постоянно подобряване на
собствените знания и умения и
на качеството на предоставяните
услуги.

√

√

√

√

√

√

√

√

Табл. 2. Подзадачи, които подлежат на оценка за основни задачи 2 и 3.
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Както се вижда, елементите от 7 до 11 в списъка са трансверсални субзадачи. Те се съдържат във всички аспекти на дейността и осигуряват оптимално представяне в основни
задачи 2 и 3, поради което и винаги подлежат на оценка.
Един от най-ефективните методи за оценка на представянето на кариерните консултанти е интервюто, фокусирано върху представянето, и не случайно създателите на модела
IMPROVE препоръчват неговото приложение в процеса на валидиране на компетенции,
придобити по неформален път.
2.2. Интервю, фокусирано върху представянето – примерно приложение на метода
Интервюто, фокусирано върху представянето, се дефинира като „стандартизирана и
структурирана професионална дискусия, т.е. интервю между оценител и оценяван (кандидат за валидиране на компетенциите), при което кандидатът описва своите работни задачи
и начина, по който ги изпълнява, съобразно изискванията на набор от стандарти. При това
интервю въпросите са насочени основно към специфични, предварително определени аспекти на представянето. Към всички кандидати се отправят едни и същи въпроси по време
на интервюто. Оценителят, обаче, може да задава и допълнителни въпроси за доизясняване
или по-добро разбиране на представянето и на постиженията на оценявания” (4, с. 66).
При фокусираното върху представянето интервю, доказателствата, детерминиращи валидирането, са отговорите, които кандидатът дава на въпросите. Напр. по повод на последната подзадача от таблицата по-горе („Постоянно подобряване на своите знания и умения
и на качеството на предоставяните услуги”) към кандидата могат да бъдат отправени следните въпроси:
- Бихте ли изброили източници (инструменти), които използвате, за да усъвършенствате своите знания и умения, свързани с кариерното ориентиране?
- Какво сте направили в последната година за подобряване на своите знания и
умения?
- Какво ще направите в следващите 12 месеца?
- Какво сте направили в последната година за подобряване на предоставяните от вас услуги?
- Какво ще направите в следващите 12 месеца?
До неуспешно валидиране се стига, при положение, че кандидатът не познава повечето
от ресурсите, включени в документацията, или ако в последните 12 месеца не е предприемал никакви действия за повишаване на равнището на своите знания и умения, или не
планира такива през следващата година. Ако по един въпрос от един елемент отговорът е
под минималните критерии, то валидирането по тази основна задача се счита за неуспешно. Всеки елемент се оценява по 4-степенна скала, според която:
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върху представянето

1 – напълно не изпълнява изискванията – кандидатът е под нивото при повече от
един въпрос от същия елемент;
2 – не изпълнява стандарта – кандидатът е под критерия по един въпрос от елемента;
3 – изпълнява изискванията – кандидатът има постижения, показва убедително изпълнение, но не може да обясни ясно съдържащите се в това теория и принципи;
4 – много добро покриване на изискванията на стандарта – кандидатът показва убедително представяне и може да обясни ясно теорията и принципите, на които то
се основава.
Общият сбор при оценяването по скалата, в случай на успешно валидиране, се вписва в
сертификата или в документа, чрез който се удостоверява резултатът от валидирането (4, с. 68).
Представеният инструментариум за оценяване на компетенциите, като част от цялостния подход на валидиране, позволява да се съпостави самооценката на кандидата, с оценката на оценяващия и на тази база да се планират следващи стъпки за подобряване на представянето. Ориентацията към усъвършенстване на компетентността е една от най-ценните
характеристики на валидирането. В приложението в края на текста представяме примерна
бланка на план за усъвършенстване, основана на формулираните задачи 2 и 3, които бяха
използвани като пример и при представяне на методите за оценяване (4, с. 73).
Практическите ориентации за прилагане на подхода на валидиране на компетенциите
на специалисти по кариерно ориентиране, са апробирани в страните партньори по проекта. Резултатите показват, че професионалните дискусии в процеса на валидиране имат
много висока стойност, заради насочеността си към бъдещото професионално израстване
на консултантите. Признаването на компетентността, основано на доказателства от практиката, има съществени предимства, които се откриват най-вече в гъвкавостта на подхода
и във възможностите за отчитане на спецификата на работните задачи и ситуации, в които
се осъществява неформалното учене. Фокусирането върху представянето и практическите резултати на специалистите има силно мотивиращ ефект за промяна и професионално
развитие, което в дългосрочен и глобален план по действен начин води до реализиране на
идеята за учене през целия живот.

Използвана литература:
1. Божилова, В. Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните. С., 2011
2. Bjornalvold, J., D. Colardyn. Validation of formal, non-formal and informal learning:
policy and practices in EU member states. – European journal of education, 39, 1/2004.
3. European Guidelines for validating non-formal and informal learning. CEDEFOP, 2009 http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx
4. IMPROVE – Guide for Validation of Career Guidance Practitioners’ Competence. Edited
by P. Weber and L. Evangelista, 2012 - http://www.improveguidance.eu
5. Terminology of European Education and training policy. A selection of 100 key terms,
CEDEFOP, 2008 - http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4064_en.pdf
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Валидиране на компетенции
Приложение

Идентификационни данни за оценителя:
...............................................................................................................................................................
Идентификационни данни за кандидата:
...............................................................................................................................................................
Основни задачи и типове клиенти, избрани от кандидата:
...............................................................................................................................................................
Дата на интервюто:
...............................................................................................................................................................

За всеки елемент, моля, запишете как можете да подобрите или да задържите нивото на вашето професионално представяне и кога можете да го направите. Докато
попълвате това, имайте предвид следните няколко начина за учене:
1. Традиционен начин – чрез присъствие в клас.
2. Кооперативно учене – сътрудничество с други колеги чрез базирани в общността
форми, обсъждане в практиката, чрез електронна поща или интернет сайтове.
3. Чрез книги, списания, сайтове, които вие самите сте открили.
4. Чрез саморефлексия върху вашата практическа дейност.
5. На работното ви място – чрез менторство или супервизия.
В своя план за усъвършенстване може да бъде полезно да:
• дефинирате ясно и точно какво искате да научите или подобрите, в зависимост от нивото, което искате да постигнете в бъдеще;
• дефинирате какъв тип помощ бихте искали да получите от вашата професионална
общност, от колегите или супервайзорите;
• решите колко време можете да отделите за учене;
• се придържате към определен план, който описва логическата рамка на това, което
ще правите с цел учене;
• периодично да проверявате напредъка си в ученето чрез разговори с приятели, колеги или супервайзор.
• използвате матрица (бланка) за самонаблюдение;
• напишете един или повече доклади, основани на това, което сте научили.
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Приложение

Резултат
(самооценка)

Елементи

Резултат
(оценка)

Какво мога
да подобря?

Кога искам
да го
направя?

1. Използване на подходящи
техники за интервюиране.
2. Използване на подходящи
техники за фасилитиране
и управление на групов
процес.
3. Подпомагане на
възрастните клиенти да
идентифицират своите
професионални цели.
4. Подпомагане на учениците
да правят избори, свързани
със своето обучение и
образование.
5. Подпомагане на клиентите
да създадат и осъществят
план за действие, свързан с
работа или с учене.
6. Подкрепа на възрастни
клиенти да си търсят работа.
7. Изграждане на работещи
взаимоотношения на
консултанта с практикуващи
специалисти от външни
организации.
8. Поддържане на актуална и
надеждна информация за
кариерното ориентиране.
9. Развитие на кариерните
умения на клиента.
10. Развитие и приложение на
етични практики – спазване
на професионалната етика.
11. Постоянно подобряване
на собствените знания и
умения и на качеството на
предоставяните услуги.
12. Комуникация
Табл. 3. План за усъвършенстване (за основни задачи 2 и 3)
2013 Сборник статии
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Европейска кредитна система за
професионално образование и обучение
ЕСVЕТ (Европейска кредитна система за професионално образование и обучение) е ключов инструмент в цялостната стратегическа
европейска рамка за сътрудничество в сферата на професионалното
образование и обучение, който цели да подобри съвместимостта между различните системи на професионално образование и обучение в
Европа, да направи по-привлекателно придвижването между отделните европейски държави и учебни среди, и да улесни европейските
граждани в придобиването на качествено професионално образование и обучение в общо Европейско образователно пространство без
граници. ECVET позволява документирането на придобити в чужбина
знания, умения и компетентности, и предвижда разработването на
съгласувани форми за регулиране между националните и европейски
участници в професионалното образование и обучение за признаването и натрупването на знанията и уменията, придобити по време на
престой в друга страна.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Национална агенция
по Програмата „Учене през целия живот”
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тел.: 02 / 915 50 10, факс: 02 / 915 50 49
e-mail: hrdc@hrdc.bg
web page: www.hrdc.bg
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