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Интелектуален резултат „ИР6 - Bio-FIT ECVET РАМКА" е разработен с цел да 

предостави възможност на специалистите по ПОО да прилагат европейските 

инструменти ЕКР – ECVET за осигуряване на адекватно ниво на качество и 

привлекателност на Bio-FIT Обучителната програма и повишаване на европейската 

мобилност на квалифицирани работници. Резултатът е в подкрепа на връзката между 

обучението в областта на биоторовете и изискванията за работа в сектора и служи като 

добра основа за детайлна образователна програма. 

 

Прилагане на принципите на ECVET 

 

ECVET е европейски инструмент, създаден в контекста на професионалното 

образование и обучение. С него следва да се насърчи по-голяма „прозрачност“в ПОО, 

както и мобилност на европейските учещи и работещи хора и да се улесни пътя за 

постигане на мобилност. ECVET предоставя възможност за гладко признаване не само 

на квалификациите, но и на техните компоненти, както и за оценка и валидиране на 

предшестващо обучение. ECVET е приета като Препоръка на Европейския парламент и 

Съвета от юни, 2009 г за създаване на Европейската система за кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET). 

 В Концепцията на Европейската кредитна система за професионално 

образование и обучение (ECVET) е заложено също да се постигне по-добър контрол 

върху индивидуалния опит в обучението на обучаващите се и да го направи по-

привлекателен и мобилен между различните държави. Тя цели също трансфера, 

признаването и натрупването на обучителни резултати на обучаващите се. 

 

В обобщение: ECVET е важна за: 

а) Мобилност на обучаващите се по време на обучение; 

б) Признаване на периодите на обучение в различни институции по ПОО и 

държави; 

в) Признаване на квалификациите в ПОО на територията на ЕС; 

г) Мобилност на работещите; 

д) Сътрудничество между институциите по ПОО в цяла Европа. 
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Основните цели на ECVET са следните: 

 

За обучаващи се: 

✓ Да подпомага обучаващите се и мобилността на европейските граждани чрез 

признаване на Единици от Обучителни резултати в цяла Европа; 

✓ Да насърчава и улеснява ученето през целия живот, като прави по-гъвкави 

програмите и пътищата за придобиване на квалификации. 

 

За доставчиците на ПОО: 

✓ Да се дефинират ясни обучителни задачи; 

✓ Да оказват подкрепа при разработването на обучителни програми, които са 

по-подходящи за индустрията; 

✓ Да осигуряват обучителни програми, съобразени с конкретните нужди и 

гъвкавост; 

✓ Да дават становище по обучителни програми, предлагани от институцията; 

✓ Да си сътрудничат с други институции, както местни, така и 

транснационални; 

✓ Да ръководят по-добре мобилността на обучаващите се. 

 

За Сектори и работодатели: 

✓ Да разработват работни профили; 

✓ Да избират  програми за обучение, които отговарят на нуждите на фирмата 

или сектора; 

✓ Да разбират по-добре квалификации, придобити от бъдещи служители; 

✓ Да правят преглед на пропуските в уменията на служителите, в рамките на 

даден сектор. 

 

Съгласно техническите спецификации на ECVET1, системата се основава на:  

✓ Обучителни резултати - знания, умения и компетенции, които могат да 

бъдат придобити в различни сфери на обучение. 

✓ Единици от Обучителни резултати, които са компоненти на 

квалификациите. Това означава, че квалификациите могат да се опишат като 

Единици от Обучителни резултати. Те могат да бъдат оценявани, 

валидирани и признавани. 

✓ ECVET точки, които предоставят допълнителна информация за единиците и 

квалификациите в числов вид. 

                                                           
1 1 Препоръка на Европейския Парламент и Съвета от 18 Юни  

2009, Official Journal of the European Union 8.7.2009, C 155/14 
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✓ Кредит за оценка на Единиците от Обучителни резултати. Кредитът може да 

 бъде прехвърлен и натрупан по пътя към придобиване на квалификация. 

✓ Взаимното доверие и партньорство между участващите организации се 

изразява в Меморандум за разбирателство и Споразумение за обучение.  

 

Обучителни Резултати (ОР) 

Обучителните резултати са израз на това, което обучаващият се знае, разбира и 

е способен да прави след завършване на даден процеса на обучение и се определят по 

отношение на знания, умения и компетенции. Обучителните резултати се използват за 

създаване на дескриптори на квалификационните рамки, за дефиниране на 

квалификации, за разработване на обучителни програми, за поставяне на оценки въз 

основа на знания, умения и компетенции и т.н. За да се приложи Bio-FIT ECVET, е 

необходимо описание на квалификацията посредством Единици от обучителни 

резултати, така че да бъде възможно отнасянето на резултатите на оценявания или 

валидиран опит от обучение към обща методология. 

 

Единици от Обучителни Резултати (ЕОР)  

Съгласно техническите спецификации на ECVET, Единица от Обучителни 

резултати / Обучителна Единица е компонент на определена квалификация, състоящ се 

от съгласуван набор от знания, умения и компетентности на създадените обучителни 

резултати, който може да бъде оценен, валидиран и признат.  

 Правилата и процедурите за определяне на характеристиките на Единиците от 

Обучителни резултати и за комбиниране и натрупване на Единици за определена 

квалификация, се определят от компетентните институции и партньори, участващи в 

процеса на обучение в съответствие с националните правила.  

Спецификациите за Единица от Обучителни резултати трябва да включват:  

✓ Наименование на Единицата; 

✓ Наименование на квалификацията (или квалификациите), към която се отнася 

Единицата, където е приложимо; 

✓ Ниво на квалификацията според нивото на Европейската Квалификационна 

Рамка (ЕКР) и, където е подходящо, нивото на Националната Квалификационна 

Рамка (НКР) с кредитните точки на ECVET, свързани с квалификацията; 

✓ Обучителни резултати, съдържащи се в Единицата; 

✓ ECVET кредитни точки, свързани с Единицата; 

✓ Валидност на Единицата  
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Оценката трябва да потвърждава и документира, че обучаващият се или е 

постигнал, или не е постигнал очакваните резултати от обучението. Оценяването на 

Единицата доказва, че обучаващият се е постигнал резултати от обучението, 

установени за дадена Единица, вследствие на което, той придобива кредит за това 

постижение. 

Кредитът, постигнат за всяка Единица, може да бъде прехвърлян. Следователно, 

след като Единицата бъде оценена, валидирана, кредитирана и призната, тя допринася 

за натрупването на кредити и може да се формира пълна квалификация. По този начин, 

Единиците позволяват прогресивно постигане на квалификации чрез признаване, 

трансфер и натрупване на резултати от обучението. Признаването на Единиците от 

Обучителни резултати също така дава възможност да бъдат признати обучителните 

резултати на обучаващи се, постигнати при различни контакти, без необходимост от 

повторна оценка.  
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ECVET точки  

 

ECVET точките са "числово представяне на общата тежест на резултатите от 

обучението в квалификацията и на относителната тежест на единиците във връзка с 

квалификацията". Броят на ECVET точките, определени за дадена квалификация, 

заедно с други спецификации, като описания на обучителните единици в резултати от 

обучението и информация за нивото на квалификация, могат да посочат обхвата на 

квалификацията. Кредитните точки обозначават значимостта на определена единица 

резултати от обучението в рамките на общата квалификация. Кредитните и ECVET 

точките са различни. Важно е да се подчертае, че кредитът не трябва да се бърка с 

точките на ECVET. Кредитът не съществува, без някой да го е постигнал. С други 

думи, докато кредитът е свързан с дадено лице и личното му постижение, точките на 

ECVET са свързани с квалификационната структура и описание, независимо от това 

дали някой е придобил квалификацията или не. Точките ECVET предоставят 

информация за квалификацията и Единиците. По ясно казано, когато дадено лице 

докаже, че е постигнало набор от очаквани обучителни резултати за дадена обучителна 

Единица, лицето би спечелило ECVET точките, разпределени за тази Единица, и 

следователно би получило кредити. Докато кредитът е набор от знания, умения и 

компетенции, които обучаващият се е придобил, ECVET точките предоставят 

информация за тежестта на Единиците в рамките на квалификацията. Основната идея е 

да се даде възможност на обучаващия се, да събере кредити за резултатите от 

обучението, постигнати чрез формална и неформална форма на обучение. По този 

начин се създава основа за оценяване, валидиране и натрупване на обучителни 

резултати от предишно обучение.  

 Всяка Единица има относителна тежест, в рамките на дадена квалификацията, от 

общия брой на ECVET точките, разпределени за дадената квалификация. 

Разпределението на ECVET точките за всяка Единица, допринася за придобиване на 

квалификацията. Когато обучаващият се отговаря на критериите за Единица или 

квалификация, това означава, че той / тя е постигнал очакваните обучителни резултати, 

които се оценяват и валидират и той получава съответните ECVET точки. Те се 

записват заедно с резултатите от обучението на всяка Обучителна Единица в личното 

досие на лицето. ECVET точките са свързани с квалификационната структура и 

описание, независимо от това дали някой е придобил квалификацията или не. Това 

означава, че тези точки, които са разпределени за всяка Обучителна Единица, описват 

тежестта на тази единица в цифров вид. Ето защо има признаване на ECVET точките, 

постигнати чрез завършени Обучителни Единици, дори ако обучаващият се не е 

завършил успешно пълния брой Единици, необходими за придобиване на дадена 

квалификация. 
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Разпределение на ECVET кредитните точки  

 

 ECVET точките се разпределят за дадена квалификация като цяло и за нейните 

Единици. Разпределението на ECVET точките на квалификация се основава на 

използването на споразумение, съгласно което се отпускат 60 точки за резултатите от 

обучението, които се очаква да бъдат постигнати в рамките на една година формално 

редовно ПОО. Както е посочено в Препоръката, "За дадена квалификация е използван 

контекста на формално обучение за съпоставяне и въз основа на Конвенцията е 

определен общият брой точки за тази квалификация“. От тази сума ECVET точките се 

разпределят за всяка Единица според относителната им тежест в рамките на 

квалификацията. 

  Кредит за обучителни резултати, от друга страна, означава "набор от резултати 

от обучението на дадено лице, които са били оценени и които могат да се натрупват 

с цел квалификация или да се прехвърлят към други обучителни програми или 

квалификации". Това означава, че оценената Единица от Обучителни резултати води до 

получаване на кредит за резултатите от обучението. Така кредитите описват какви 

знания, умения и компетенции придобива обучаващият се, който успешно е изкарал 

Единицата. 

Съгласно ECVET Препоръката, разпределението на ECVET точките е предмет 

на следните подходи или комбинация от тях:  

✓ Различни заинтересовани страни "оценяват" различните Единици, които са част 

от квалификацията, в зависимост от относителното значение на обучителните 

резултати на Единицата за пазара на труда, прогресията до други 

квалификационни нива или социалната интеграция; 

✓ Сложността, обхвата и обема на резултатите от обучението в Единицата (т.е. 

сложността, обхвата и обема на знанията) отнесени към резултатите от 

обучението на цялата квалификация. Уменията и компетенциите в Единицата се 

оценяват по отношение на техния дял в цялостните умения и компетенции на 

квалификацията; 

✓ Необходими усилия от страна на обучаващият се (оценка на усилията на 

обучаващите се, работна натовареност или необходимо време за обучение), за да 

се постигнат необходимите обучителни резултати от Единицата; 

 Независимо кой подход или комбинация от подходи е избран, размерът на 

Единицата трябва да бъде уместен - твърде малките единици биха могли да доведат до 

фрагментация без правилно разбиране, а твърде големите биха могли да затруднят 

мобилността. 

В обобщение: Може да се използват два критерия за разпределяне на точките на 

ECVET към Единиците от Обучителни резултати: Време, необходимо за придобиване 

на компетенциите, включени в Единицата и Съответствие на компетенциите, включени 
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в Единицата. Кредитните точки не могат да се разглеждат като представяне на 

абсолютната стойност на компетенция.  

 ECVET улеснява разработването на гъвкави и индивидуализирани 

пътеки, както и признаването на резултатите от обучението, придобити чрез 

неформално обучение. За прилагането на ECVET към резултатите от обучението, 

постигнати в контекста на неформално обучение или извън рамките на Меморандума за 

разбирателство, компетентната институция, която има правомощия да присъжда дялове 

/ квалификации или да предоставя кредити, следва да установи процедури и механизми 

за идентифициране, валидиране и признаване на тези резултати от обучението чрез 

присъждане на съответните Единици и свързаните с тях точки на ECVET. 

Приемането на резултатите от обучението премества фокуса върху обучаващият 

се, ролята на учител се пренасочва към ролята на фасилитатор на обучителния процес. 

Освен това се признава, че много дейности могат да се извършват от обучаващите се 

извън класната стая.  

Съгласно ECVET рамката, обучителните резултати са основа на обучението. 

Определянето на резултатите от обучението може да се осъществи без да се взима 

предвид обучителната програма. Те могат да се дефинират само по отношение на 

профила на работа и професионалния стандарт. 

 

 

Bio-FIT ECVET Обучителна рамка  

 

 Bio-FIT ECVET Обучителната Рамка отразява извършената работа и приноса на 

партньорите по проекта. Техните усилия доведоха да разработването й, което ще 

осигури насока за всички, които се интересуват от прилагането на ECVET.  

 Тази рамка може да помогне на образователните институции да улеснят 

мобилността на обучаващите се и обучението през целия живот в Bio-FIT сектора за 

професионално образование и обучение. Рамката започва с предоставянето на 

информация за ECVET, дефиниране на нейното предназначение , цели и 

характеристики. Тя също така дава определение на всички характеристики, като 

например резултатите от обучението.  
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Основни принципи  

 

1. Програмата Bio Fit е базирана на модули / Единици от Обучителни 

резултати 

Bio-FIT квалификацията е основана на ECVET рамката и насоките на ЕКР. Bio-

FIT обучителната програма е базирана на обучителни резултати и демонстрира какво 

трябва да може да прави един обучаващ се, в края на обучителния си период. Акцентът 

е твърдо върху подход за обучение, поставящ обучаващият се в центъра, с фокус върху 

това, което той / тя трябва да умее да прави при успешното завършване на Единицата 

от обучителни резултати. Този подход показва на обучаващият се по-ясно, какво трябва 

да направи, за да попълни пропуски в курса или модула. 

Единиците от Обучителни резултати (ЕОР) са описани по отношение на знания, 

умения и компетенции. 

 Програмата Bio-FIT се състои от седем Единици от Обучителни резултати, които 

съответстват на общо 30 ECVET кредитни точки и общо 900 часа общо работно 

натоварване (аудиторна и извънаудиторна заетост), което се равнява на половин година 

формално обучение.  

 Въз основа на консултации между партньорите по проекта Bio-FIT, всяка 

Единица от Обучителни резултати се счита за "обща", "специфична" или 

"трансверсална", в зависимост от степента на важност, определена от заинтересованите 

страни. Предложените за всеки ОР критерии, разпределението на ECVET точките и 

часовете общо работно натоварване, могат да бъдат преразгледани в съответствие с 

националните нужди и стандарти, културните особености и практиките на 

фасилитатори/ обучители / доставчици на обучение. 

 

2. Кредитните точки се прикрепят към Единиците и се присъждат за 

успешното постигане на обучителните резултати на определено ниво  

Всеки набор от обучителни резултати (Единица) има кредитна стойност, която 

показва условната сума на точките, необходими за постигане на обучението.  

 

3. Единиците от обучителни резултати са официално признати 

 Единиците от обучителни резултати се използват или за друга квалификация, 

или на пазара на труда. Те могат да се натрупват до придобиване на пълна 

квалификация. 
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4. Всички обучителни резултати подлежат на оценяване и се разглеждат 

като част от Единицата  

Това означава, че има "конструктивно привеждане в съответствие" на 

обучителни резултати, методи и оценка. С други думи, те са съгласувани - с обучението 

и преподаването, подкрепяйки демонстрирането на обучителни резултатите чрез 

оценка. 

5. Обучителните резултати на Bio-FIT обучителната програма 

включват справка за знанията и разбирането, интелектуалните и 

професионалните умения и широки компетенции, които се очаква обучаващия се 

да придобие, след успешно завършване на обучителната програма. Те служат за 

описание и на Единиците от Обучителни резултати.  

Обучителните резултати, разработени за Bio-FIT обучителната програма, имат 

специфичен характер и са предназначени за ниво 5, 6 и 7 на ЕКР, като се отчита 

сложността, обхвата и нивото на очакваното обучение. ОР ясно отразяват нивото на 

квалификация– грамота или сертификат.  

 

Обучителната програма Bio-FIT се състои от седем Единици от Обучителни 

резултати: 

• ЕОР1. “Биоторове”; 

• ЕОР2. “Масово производство на биоторове”; 

• ЕОР3. “Нано-торове”; 

• ЕОР4. “Растителен отговор към биоторове”; 

• ЕОР5. “Приложение на биоторове”; 

• ЕОР6. “Потенциален пазар на биоторове”; 

• ЕОР7.”Политики на Европейския съюз за биологично земеделие” 

 

Всяка Единица от Обучителни резултати (ЕОР) включва определен брой 

обучителни резултати, които имат общо предметно съдържание и са в една тематична 

област. Допуска се, че някои от ЕОР са предпоставка за други. По-специално, следва да 

се прилага следното: 

• ЕОР1 (общо ниво) е необходима за ЕОР2. Това е начално ниво на 

формално и неформално обучение 

• ЕОР2 (специфично ниво) е необходимо условие за други специфични 

ЕОР - ЕОР3, ЕОР4, ЕОР5 

• ЕОР6 е трансверсална и основна ЕОР в областта на земеделието и 

търговията 

• ЕОР7 е трансверсална ЕОР за квалификацията.  
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 Относителната тежест на всяка Единица от Обучителни резултати по отношение 

на Bio-FIT квалификацията, се определя съгласно следните критерии или комбинация 

от тях: 

• относителното значение на обучителните резултати, които съставят 

Единицата, за участие на пазара на труда, за прогресиране до други 

квалификационни нива или за социална интеграция; 

• сложността, обхвата и обема на обучителните резултати в Единицата; 

• необходимите усилия от страна на обучаващият се, да придобие 

необходимите знания, умения и компетентност, задължителни за дадена 

Единица от Обучителни резултати. 

 

ECVET кредитните точки за всяка ЕОР и отделно за всеки ОР, за квалификация 

„Обучение, базирано на компетенции, в областта на биоторовете", са описани в 

следната диаграма по отношение на подходите за знания и обучение:  
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КВАЛИФИКАЦИЯ БИОТОРОВЕ 

Целева група  Доставчици на ПОО вкл. мениджъри, фасилитатори, обучители, преподаватели  

Изисквания Подходящи академични знания и професионален опит  

Рамка на обучението  

Единици от ОР  Заглавие Кредитни 

точки (КТ) 

Общ брой 

КТ  

Знания 

ЕОР1 Биоторове 8 

ОБЩИ 
ОР1 Защо биоторове? 2 

ОР3 Общоприети в практиката биоторове  3 

ОР6 Контрол на качеството на биоторове 3 

ЕОР2 Масово производство на биоторове 5 

СПЕЦИФИЧНИ ОР2 Тенденции в разработването на биоторове 2 

ОР5 Производство на биоторове 3 

ЕОР3 Нано-торове 3 

СПЕЦИФИЧНИ  
ОР4 Нано-торове 3 

ЕОР4 Растителен отговор към биоторове 3 

СПЕЦИФИЧНИ 
ОР8 Растителен отговор към биоторове 3 
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КВАЛИФИКАЦИЯ БИОТОРОВЕ 

Целева група  Доставчици на ПОО вкл. мениджъри, фасилитатори, обучители, преподаватели  

Изисквания Подходящи академични знания и професионален опит  

Рамка на обучението  

Единици от ОР  Заглавие Кредитни 

точки (КТ) 

Общ брой 

КТ  

Знания 

ЕОР5 Приложение на биоторове  5 

СПЕЦИФИЧНИ 
ОР7 Приложение на биоторове 3 

ОР9 Приложение на биоторовете за устойчиво икономическо 

развитие - предимства и ограничения 
2 

ЕОР6 Потенциален пазар на биоторове 4 

ТРАНСВЕРСАЛЕН 

ОР10 Технология за производство на биоторове - 

осведоменост, маркетинг и бъдещи перспективи за 

устойчиво развитие 

2 

ОР12 Развитие на пазара на биоторове 2 

ЕОР7 Политики на Европейския съюз за биологично земеделие 2 

ТРАНСВЕРСАЛЕН 
ОР11 Политики на Европейския съюз за биологично земеделие 2 
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Към Общите ЕОР, спада една ЕОР (ЕОР1). За нея са разпределени 8 ECVET 

точки. Общата ЕОР описва основните и общи знания, умения и компетенции, които 

обучаващият се трябва да придобие, за да продължи курса на обучение. Общата ЕОР е 

приложима и за неспециалисти, както и за обучителни програми към други 

квалификации, които отговарят на съдържанието на обучението. 

 В хронологията на обучението специфичните ЕОР следват общата ЕОР. 

Специфичните ЕОР са 4 (ЕОР2, ЕОР3, ЕОР4, ЕОР5) и според избрания от партньорите 

подход за разпределение на тежестта, всяка от 4 ЕОР е с различни ECVET точки (3 или 

5). По споразумение между партньорите по проекта, с най-голяма тежест се ползват 

ЕОР2 и ЕОР5, които засягат най-важните въпроси от курса на обучение. Способността 

да се работи в реална работна среда е свързана с прилагането на биоторове, предимства 

и ограничения. Те са практически ориентирани ЕОР, не само към теоретичната част на 

курса, но и към знанията, уменията и компетенциите, придобити в процеса на реална 

работа.  

 ЕОР6 "Потенциален пазар на биоторове" и ЕОР7 "Политики на ЕС за 

биологичното земеделие" са трансверсални и са приложими за придобиване на 

квалификации по други професии от същата професионална област. 

 Всичките 7 ЕОР в обучителната програма са разработени в съответствие с 

принципите на ECVET със съответните знания, умения и компетенции, отговарящи на 

съдържанието. Обучителните резултати могат да се натрупват за квалификация или да 

бъдат прехвърлени към други програми за обучение или квалификации. Обучителните 

резултати могат да бъдат признати и валидирани, с цел да се подобри прилагането на 

мобилност на квалификациите.  

Bio-FIT Обучителните резултати следват следния модел на описание:  
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Модел: Описание на ОР  

 

Данни за ОР  

ОР код: ОР1 ОР целева група:  ЕКР ниво:  

Заглавие на ОР:  

 

1. ОР1 цел  

2. Основни знания   

3. Очаквани Резултати от обучението  

3.1. Знание и разбиране   

3.2. Интелектуални умения   

3.3. Професионални умения  

3.4. Широки компетенции  

4. Съдържание на ОР   

5. Методи за преподаване и обучение   

6. Оценяване  

6.1. План  

6.2 Кредитни точки   

6.3 Сертификат   

7. Литературни източници  

8. Автори на ОР  

 

 Bio-FIT Квалификацията предвижда седем Единици от Обучителни резултати, 

които включват всички необходими резултати от обучението. Те описват предвидените 

професионални компетенции, както и ключовите компетенции и необходимите 

социални и лични умения. Резултатите от обучението се разработват в съответствие с 

основните задачи в областта на биологичното земеделие. 

 

 Структурата, по която се осъществява описанието на Bio-FIT Обучителните 

резултати е установена от партньорската група. Приет е подходът за разграничаване на 

знания и умения. При уменията се разграничават интелектуални и професионални 

умения, и широки компетенции. 
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Матрица: Разпределение на Обучителните резултати  

 

ОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЕОР1 X  X   X       

ЕОР2  X   X        

ЕОР3    X         

ЕОР4        X     

ЕОР5       X  X    

ЕОР6          X  X 

ЕОР7           X  

 

 


