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ВЪВЕДЕНИЕ
Европейската рамка на компетентностите при одити на умения за обучение на възрастни
е разработена като част от процеса на изпълнение на ASSESS PLUS. Подкрепа на одитите
на умения при обучение на възрастни чрез дигитални инструменти (No. 2019-1-FR01KA204-062263) – проект, финансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+,
Стратегически партньорства за обучение на възрастни.
Екипът на проект ASSESS PLUS включва професионалисти от 7 организации от 6 държави: с
координатор ITG Conseil – Франция, и партньори INFODEF – Испания, BEST – Австрия, IASIS
– Гърция, La bien paga – Испания, Фондация на бизнеса за образованието – България, и
Innoquality Systems от Ирландия.
ASSESS PLUS. Основната цел на подкрепата на одити на умения при обучението на
възрастни е чрез иновативни дигитални инструменти и продукти да направи достъпни
идентифицирането на уменията и техния скрининг, включително валидирането на умения,
придобити чрез информално учене и неформално обучение, и да улесни напредъка на
нискоквалифицираните и тези в неравностойно положение възрастни към по-високи
квалификации.
Европейската рамка на компетентностите дава възможност за съотнасяне на
компетентности при одитите на умения в обучението на възрастни като използва общ език,
чрез който описва компетентности, умения, знания и професионални нива, които могат
да бъдат разбрани в цяла Европа, следвайки европейски стандарти и референтни рамки
като Европейската квалификационна рамка. Този продукт е предназначен да отговори на
нуждите на съветници, ръководен персонал, оценители и други практикуващи валидиране,
работещи в подкрепа на възрастните в неравностойно положение за достъпа им до пътища
за повишаване на уменията, правейки достъпни идентифицирането на умения и техния
скрининг чрез дигитални инструменти.

1. РОЛЯТА НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОДИТ НА УМЕНИЯ
През 2017 година все още 61 милиона възрастни от 25 до 64 години са прекъснали
формалното си образование преди да завършат втори етап на средно образование. Чрез
Препоръката за търсене на пътища за повишаване на уменията държавите, членки се
съгласяват да приемат стратегически подход за предоставяне на съвместни възможности
за обучение на тези 61 милиона нискоквалифицирани възрастни в ЕС, изградени върху
лесно достъпни пътеки и включващи три стъпки, започвайки с оценка на уменията, за да се
идентифицират съществуващите умения и необходимостта от тяхното подобряване.
Одитът на уменията е процес, насочен към идентифициране и анализ на знанията, уменията
и компетентностите на дадено лице, включително неговите или нейните склонности
и мотивация, за да се определи кариерен план и/или да се планира професионално
преориентиране или план за обучение; целта на одита на уменията е да помогне на индивида
да анализира професионалното си развитие до момента, да направи самооценка на
позицията си в работната среда и да планира път за кариерно развитие или, в някои случаи,
да се подготви за валидиране на резултати от неформално обучение или информално

4

ASSESS PLUS. Подкрепа на одитите на умения при обучението на възрастни чрез дигитални инструменти, 2019-1-FR01-KA204-062263, се
финансира с помощта на Европейската комисия. Съдържанието отразява само вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за
каквото и да е използване на съдържащата се в настоящото информация.

учене. Одитът на уменията в обучението на възрастни е средство за увеличаване на
възможностите за заетост на всички работници. Смята се, че търсенето на специалисти по
одит на умения ще продължи да се увеличава и въпреки това няма единна квалификация,
която да обединява обхвата на уменията, от които тези специалисти се нуждаят. За да бъде
ефективен процесът на одит на уменията, той трябва да бъде съобразен с целевите групи.
Когато използваме термина одит на уменията, той всъщност може да се отнася до различен
тип практика от тази, която предполага Препоръката за валидиране на Съвета. Например,
терминът одит на уменията се използва за означаване на широкомащабни проучвания
в държава, регион или предприятие в англогоезичен контекст. По-често използваната
терминология е:
»» Профилиране на умения;
»» Диагностициране на умения;
»» Оценка на умения;
»» Портфолио от умения;
»» Терминът ‘bilan de competences’ на френски се използва широко и понякога също се
превежда на други езици;
»» Някои държави предпочитат да използват термина „компетентност“ вместо термина
„умения“ („проверка на компетентността“, „оценка на компетентността“);
»» Понякога одитът на уменията е неразделна част от по-голям процес на валидиране, но
обозначен с определен термин (различен от валидирането).
Повечето одити на уменията имат общо ядро, което се състои от следните принципи:
»» В повечето случаи процесът се притежава от индивида. Тази собственост на индивида
води до един от основните ефекти от одита на уменията: по-добро осъзнаване за
собствените възможности. Това често се комбинира с доброволното участие на
индивидите в процеса. За някои целеви групи е препоръчително или са задължени да
участват в одит на уменията (например някои категории безработни или определени
профили на служители, ако тази инициатива е на ниво предприятие). В тези случаи
одитите на уменията могат да бъдат притежание на работодателите или публичните
служби по заетостта, а не на физическото лице.
»» Често се използват форми на оценка, които съчетават разкази за миналия опит,
интервюта и самооценка. Обикновено има някаква форма на самооценка, която може
да се направи на индивидуална основа или в насочван контекст. Въпреки това за някои
целеви групи, например хора, които се сблъскват с проблеми с грамотността или с
езика на приемащата държава, е необходима подкрепа чрез обучени консултанти, за да
се извлекат факти от разказа на даден човек.
Използването на тези подходи обикновено е достатъчно, ако целта на процеса е да подобри
собствената осведоменост, информиран бъдещ избор или да се представят по-добре
възможностите на работника пред работодателя1.
1

Skills audits: tools to identify talent. Final report. Almina Besic, Emanuela Carta, Anette Curth, Ilona Murphy, Kate
Regan, Michael Richardson, David McGuire, David Scott, Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, July 2018
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Целта на ASSESS PLUS е да подкрепи одитите на уменията в обучението на възрастни чрез
иновативни цифрови инструменти и продукти, за да направи достъпни идентификацията и
скрининга на умения, включително валидирането на умения, придобити чрез информално
учене и неформално обучение, и да улесни напредъка на нискоквалифицираните възрастни
и тези в неравностойно положение към по-висока квалификация. За да бъде постигната тази
цел, наред с другото, единна Европейска рамка на компетентностите при одити на умения в
обучението на възрастни ще бъде създадена чрез прозрачен подход, т.е. чрез прилагането
на Европейската квалификационна рамка (EQF) и Европейската кредитна система за
професионално образование и обучение (ECVET), подробно описващи специфичните
знания, умения, както и отговорности и автономност, необходими за организиране,
ръководене, подпомагане, улесняване и оценка на ефективен одит на уменията.
Професионалистите по одит на умения ще могат да работят във всякакъв контекст, в който
може да се приложи одит на умения. Това могат да бъдат:
•

одити за саморазвитие

•

одити за напредък в образованието

•

одити за интеграция на пазара на труда

•

одити за управление на таланти в компаниите

2. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ОДИТИ НА УМЕНИЯ
Има различни начини, по които одитите на умения могат да бъдат групирани в типология.
Най-информативното групиране на инициативите различава четири типа одити на умения
според основната цел, която преследват:
»» Тип 1: Одити на умения, подкрепящи саморазвитието на индивида
»» Тип 2: Одити на умения, подкрепящи образователния напредък на желаещите да се (ре)
интегрират в образованието и обучението
»» Тип 3: Одити на умения, подкрепящи интеграцията в пазара на труда на тези, които не
работят или са в преходен период
»» Тип 4: Одити на умения, подкрепящи управлението на таланти в рамките на една
организация
Обхванатите типове умения, степента, в която се използват стандарти като част от процеса
и прилаганите стандарти, както и видовете резултат варират в зависимост от вида на одита
на умения.
»» Одити на умения за саморазвитие
Цели: изграждане на самоосъзнаване, разработване на професионален/обучителен
план за себе си, представяне на нечий опит убедително
Обичайно предоставяни от: информационни и ориентировъчни услуги, инициативи
от третия сектор/доброволчество/младежка работа
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Използване на стандарти: стандарти могат да се използват за съотнасяне, те не движат
процеса
Използвани методи: самооценка, интервюта, евентуално допълнени с личностни
тестове/психометрични инструменти, понякога наблюдения
»» Одити на умения в подкрепа на образователния напредък
Цели: реинтеграция в образованието и обучението, намаляване продължителността
на образованието/обучението, индивидуализиран план за обучение
Обичайно предоставяни от: предоставящи образование и обучение
Използване на стандарти: да – образователни или квалификационни стандарти в
зависимост от системата
Използвани методи: широк спектър от методи, но често включва демонстрации,
наблюдения
»» Одити на умения, за интеграцията на пазара на труда
Цели: намиране и осигуряване на позиция, подбиране на кандидатите спрямо
изискванията за работа, предоставяне на доказателства на работодателите за минали
достижения
Обичайно предоставяни от: Обществени служби по заетостта
Използване на стандарти: Професионални стандарти или стандарти за квалификация,
също така съчетани с валидиране на неформално обучение и информално учене и
свързаното сертифициране
Използвани методи: комбинация от меки методи с демонстрации, понякога включва
наблюдение по време на стаж
»» Одити на умения за управление на таланти в компании
Цели: Управление на работната сила и подпомагане на професионалното развитие в
рамките на компания или професия
Обичайно предоставяни от: предприятия или обществени услуги
Използване на стандарти: Професионални стандарти или специфични за компанията
длъжностни характеристики
Използвани методи: самооценка, обратна връзка от преки ръководители, обратна
връзка от колеги, наблюдения, предходно представяне
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3. НУЖДИ И ПОЛЗИ
Предложеното описание на квалификациите е изготвено в рамките на проект ASSESS PLUS,
който е насочен към подпомагане на одитите на умения в обучението на възрастни чрез
иновативни цифрови инструменти и продукти, за да се осигури идентификация и скрининг
на умения, включително валидиране на умения, придобити чрез неформално обучение и
информално учене, и улесняване напредъка на възрастни с ниска квалификация и такива в
неравностойно положение към по-висока квалификация.
Тази Европейска квалификационна рамка служи като отправен инструмент за сравняване
на квалификационните нива на различните системи на квалификации и за насърчаване
както на ученето през целия живот, така и на равните възможности в обществото, основано
на знанието, както и на по-нататъшната интеграция на европейския пазар на труда, като
същевременно се зачита богатото разнообразие на национални образователни системи.
Разработената Европейска квалификационна рамка за специалисти по одита на умения
по отношение на знания, умения, както и отговорност и автономност, се основава на
резултатите от ученето, показващи какво обучаемият знае, разбира и е в състояние да
покаже след завършване на учебния процес (подход, основан на резултата).
Така тези резултати от обучението са конструирани около следните области на обучение:
»» Проектиране и планиране на одит на умения
»» Развиване на одит на умения
»» Реализация на одит на умения
Това ще допринесе за професионалното и личното (само)подобряване на специалистите по
одит на умения.
В крайна сметка Европейската квалификационна рамка, разработена в рамките
на проект ASSESS PLUS, има за цел да допринесе за по-широки цели на ученето
през целия живот и да увеличи образователната и трудовата мобилност,
възможността за наемане на работа и социалната интеграция на работните сили.
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4. СПЕЦИФИЧНА СПРЯМО ДЪРЖАВАТА ПРАВНА РАМКА
В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Някои държави имат правна рамка, която определя одитите на умения като универсално
право, при което участието е доброволно и отворено за всички: Белгия, Франция,
Люксембург и Италия. В други страни одитите на умения са установени като законно право
(доброволно участие) или законово задължение (задължително участие) за специфични
категории работници или учащи (мигранти в Чешката република, възрастни учащи във
втория етап на професионалното средно образование и обучение (IVET) в Дания, студенти
в първи етап на гимназиално образование в Германия). Останалите държави нямат
всеобхватна правна рамка за одити на умения, но имат стратегии за политика в областта
на заетостта или образованието и обучението, обхващащи одитите на умения, без да ги
обвързват законово с права или задължения. Например популяризирането на одита на
уменията е вкоренено в политически рамки, свързани с валидирането на неформалното
обучение и информалното учене (като в Австрия, Чешката република, Финландия, Швеция).
АВСТРИЯ
В Австрия няма общоприложима правна рамка, която да определя и регулира достъпа
до одити на умения. Съществуват обаче различни институции, които предлагат одити на
умения за различни области (напр. езици, информационни технологии, професионална
ориентация), които обикновено са на разположение безплатно за всички заинтересовани
лица. Няма систематизирани или стандартизирани мерки за одити на умения за неформално
и информално придобити компетентности, но има някои инициативи, които се предлагат
главно от институции за образование на възрастни, от съветници или треньори на
свободна практика и Обществената служба по заетостта (AMS). Няма конкретни стандарти в
подкрепа на валидирането. Някои организации разработват свои собствени стандарти или
процедури за идентифициране на компетентности, основани главно на примери от добри
практики от чужбина.
БЪЛГАРИЯ
В България няма официална рамка за одит на умения. От 1 януари 2015 г. обаче е в сила Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения
и компетентности. Съгласно тази наредба центровете за професионално обучение, които
възнамеряват да извършват валидиране, трябва да посочат във вътрешните правилници за
дейността си процедурата за валидиране, задълженията и отговорностите на участниците
в процеса на валидиране. Процедурите за валидиране в центровете за професионално
обучение подлежат на контрол от българската Национална агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО). За да се улеснят центровете за професионално обучение
при въвеждането на процедура за валидиране, те могат да използват Наръчника за
валидиране на професионални квалификации, придобити чрез неформално обучение
и информално учене, разработен в рамките на проект BG051PO001-4.3.03 „Създаване на
система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и
компетентности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
(ОПРЧР). След успешно завършване на валидирането лицето получава документ Удостоверение за валидиране на степента на професионална квалификация и Удостоверение
за валидиране на професионална квалификация като част от професията.
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ФРАНЦИЯ
Одитът на умения във Франция се регулира от различни закони2 и се администрира от
Министерството на труда.
Одитът на умения позволява на работниците и безработните да анализират своите
професионални и лични умения. Той измерва и тяхната мотивация по отношение на всеки
възможен план за професионално развитие и, ако е необходимо, измерва дали имат нужда
от обучение.
Всеки, който е активен, може да се възползва от одит на умения, включително: служители
от частния сектор, търсещи работа (заявлението трябва да бъде подадено до Центъра по
заетостта (бюро по труда)), APEC (бюрото по труда за мениджъри) или Cap Emploi (бюрото
по труда за хората с увреждания), служители в публичния сектор (длъжностни лица, лица
по заместване и др.).
Целите на одита на умения са да бъдат анализирани личните и професионалните
умения, способностите и мотивацията, да бъдат определени професионален план и,
ако е необходимо, план за обучение, да се използват силните страни на кандидата като
инструмент при преговарянето за работа, обучение или кариерно развитие.
Обобщеният документ може да бъде представен стига одитът на умения е организиран
на неутрална територия, извън компанията; съветникът е обект на задължение за
професионална тайна (личната информация, поверена му при изпълнение на задълженията
му, не може да бъде разкривана); одитът на умения е свързан с работата, извършена с
неговия съветник, и се отнася до плана за професионално развитие.
Продължителността на одита на умения варира в зависимост от нуждите на индивида.
Максимумът е 24 часа. Обикновено се разпростира в продължение на няколко седмици.
Одитът на умения трябва да се състои от три фази – предварителна фаза, фаза на проучване
и фаза на заключения. Времето, отделено за всяка фаза, варира в зависимост от действията,
предприети за задоволяване нуждите на конкретния индивид.
Предварителната фаза е насочена към анализ на търсенето и нуждите, определяне на
най-подходящия формат за ситуацията и нуждата, съвместно определяне как ще протече
одитът на уменията.
Фазата на проучването позволява или да се изгради личен професионален план и да се
провери неговата относимост, или да бъдат разработени една или повече алтернативи.
Фазата на заключенията чрез персонализирани интервюта позволява да се приложат
подробните резултати от фазата на разследване; да се идентифицират условията и
средствата за изпълнение на професионалните планове; да се предоставят основните
условия и стъпки на професионалните планове, включително възможността за възползване
от последващо интервю с извършващия одита на умения.
2
Articles L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 et R. 6313-4 à R. 6313-8 du Code du travail; Arrêté du 31 juillet
2009 relatif au bilan de compétences des agents de l’État; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel; Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation
et aux bilans de compétences.
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Тази фаза завършва с представянето на бенефициентите на подробните резултати и
обобщен документ. Резултатите от одита на уменията са собственост само на бенефициента.
Те могат да бъдат съобщавани на трета страна само с неговото съгласие.
ГЪРЦИЯ
В Гърция има ограничена регулация по отношение одита на умения. Съществуват обаче
политически стратегии за заетост или образование и обучение, обхващащи одити на
умения. Например насърчаването на одита на умения е заложено в политически рамки,
свързани с валидирането на неформалното обучение и информалното учене. Политика
като споменатите по-горе е разработването и спазването на Национална система за
сертифициране на квалификации, съгласно Националната квалификационна рамка (НКР),
която съответства на ЕКР и Националната координационна точка за ЕКР (НКТ) и която е
една от основните рамки за валидиране на нечии умения. В Гърция основният публичен
орган, който отговаря за това, е EOPPEP (в превод от английски: Национална организация за
сертифициране на умения и професионално ориентиране в Гърция). EOPPEP разработва и
прилага Националната система за акредитация и сертифициране за неформално обучение,
включително първоначално и продължаващо професионално обучение и обучение на
възрастни, и предоставя научна подкрепа на Службата за професионално ориентиране
и консултиране в Гърция. Основната отговорност на EOPPEP е да развива колкото може
повече, EOPPEP е гръцката референтна точка за ECVET и Националният център за EUROPASS
в Гърция, които също могат да се считат за процеси на одит на уменията. Следователно
организациите или институциите, лицензирани от EOPPEP, разполагат с всички адекватни
знания, за да приложат процеси на одит на уменията, обезателно базирани на гръцката НКР.
Освен това в Гърция всеки може да присъства на процеси, където могат да се провеждат
одити на умения. Факт е, че EOPPEP акредитира предимно организации и независими
професионалисти, които обаче на свой ред могат да разработват инструменти за одит на
умения, оценка и планиране на кариерния път на други лица, дори на уязвими социални
групи (Специални центрове за уязвими социални групи).
ИРЛАНДИЯ
Няма обвързваща, нито национално приложима рамка, свързана с одити на умения, нито с
идеята за одити като обща концепция в ирландското образование или индустрия. Въпреки
че някои исторически и текущи национално финансирани или ръководени дейности в тази
област са или са били провеждани, и въпреки че има редица документи и доклади, които се
опитват да представят преглед на изискванията, трябва да се отбележи, че няма съгласие
по отношение на тях и не са институционализирани на национално ниво и съответно тези
доклади и проекти не представляват никаква форма на правна рамка или национална
подкрепа или насоки.
Въпреки това някои примери за такива доклади включват:
»» National Skill’s Strategy 2025: Ireland’s Future: В този доклад е представен кратък
преглед на усилията за насърчаване на одитите на умения в рамките на националната
политика, където се отбелязва, че ключова цел на Националната стратегия за уменията
(NSS) е да насърчи хората в цяла Ирландия да участват повече в учене през целия живот,
елементи от което включват използването на одити на умения, за да се осигурят пътища
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за продължаващо обучение и акредитация. По-нататък в доклада се отбелязва, че е
желателно по-голямо признаване на обучението на работното място (включително при
фирмено обучение, обучение на работното място и неформални дейности като работа
в екип), което допълнително подкрепя ролята на одитите на умения.
»» The Further Education and Training Strategy: 2014-2019: Стратегията за последващо
образование и обучение (FET) има за цел да осигури „по-високо качество на обучение,
водещо до по-добри резултати за всички, които участват в последващо образование и
обучение“. Като част от този доклад е представена карта и план за изпълнение в опит
да осигури средство за осигуряване на ефективна и всеобхватна ирландска система за
последващо образование и обучение, за да отговори на нуждите на заинтересованите
страни, ангажирани със или в това последващо образование и обучение – водещи до
подобрено социално включване, икономическо развитие и др. Елементите, свързани
с одитите на умения, са очертани, но не са разгледани изцяло като част от този доклад.
»» Pathways to Work Strategy 2020-2024: Стратегията Пътища към работа е насочена
към идентифициране и справяне с пречките, които досега са ограничавали хората с
увреждания да участват в работната сила в Ирландия. Тя се стреми да направи това като
идентифицира текущи проблеми и недостатъци в ресурсите и подкрепя достъпните
за службите по заетостта служители и възложители. В резултат на идентифицирания в
рамките на стратегията предмет, елементи и области, може да се счита, че одитът на
умения играе ключова роля в тази стратегия. Трябва да се отбележи обаче, че тя е в
много ранен етап на развитие.
Въпреки горепосочените политически стратегии, доклади и рамки в Ирландия няма правни,
нито национално обвързващи насоки или рамки за одити на умения.
ИСПАНИЯ
В Испания няма официална рамка за одит на умения, но ОИСР (форум, където
правителствата работят заедно за справяне с икономическите, социалните и екологичните
предизвикателства на глобализацията) публикува „Диагностичен доклад за стратегията
на ОИСР за уменията“ (2015), който предоставя на страната рамка за разработване на
координирани и последователни политики, които да подпомогнат развитието, активирането
и ефективното използване на уменията.
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5. ПРЕДОСТАВЯЩИ ОДИТИ НА УМЕНИЯ ИЛИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ,
СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФАЗИ НА ОДИТИТЕ НА
УМЕНИЯТА В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Основният предоставящ одити на умения в публичния сектор са публичните служби
по заетостта. Целта тук е да се идентифицират и документират уменията и знанията на
различните целеви групи, които се ползват от техните услуги. Други субекти от публичния
сектор включват професионални училища и висши училища (напр. Австрия, Хърватия,
Ирландия, Холандия и Полша) или центрове за образование на възрастни (например
Австрия и Финландия). В частния сектор има относително разнообразие от предоставящи
одити на умения: частни образователни институции, консултанти на свободна практика,
частни компании. В Белгия, Швеция и Обединеното кралство социалните партньори
участват в предоставянето на одити на умения.
АВСТРИЯ
Одити на умения се предлагат от различни институции в Австрия. Например Австрийският
интеграционен фонд (ÖIF) предлага безплатни тестове по немски за получили статут
бежанци или хора, получили субсидиарна закрила и мигранти. Различни езикови
институти предлагат (онлайн) тестове за различни езици (например WIFI, Sprachschule
AKTIV, Cambridge Institute). Berufsförderungsinstitut (bfi) предлага тестове за езици, както и
тестове за ИТ знания за частни лица. Търсещите работа, които участват в мярка за обучение
на Публичната служба по заетостта в Австрия (AMS), могат да положат езикови и ИТ тестове
в съответните учебни институции - като BEST, и да изпълнят различни процедури за оценка
на компетентностите им.
Публичната служба по заетостта в Австрия (AMS) например използва различни подходи за
оценка на компетентности, базирани на трудов опит и неформално обучение, за бежанци,
които са дошли в Австрия през последните години. Тестове за професионален интерес
могат също да бъдат направени безплатно в AMS, BIZ (BerufsInfoZentren des AMS) и Камарата
на труда (AK). В рамките на различни проекти за обучение, изпълнявани от Публичната
служба по заетостта за търсещите работа, учебните институции извършват голямо
разнообразие от процедури за оценка на компетентности, които често се разработват/
адаптират вътрешно. Институтът за икономическо развитие (WIFI) използва потенциалния
анализ като процедура за психологически тест с личен съвет. Целта е да се идентифицират
възможностите и потенциала за по-нататъшно професионално развитие и да се установи
кои професионални области и курсове за обучение са особено подходящи. Използва се
процедура с психологически тест, за да се определи кои личностни черти, мотивация и
структура на интересите, както и ключови умения и потенциал са налице. Неформално и
информално придобити компетентности също са включени в потенциалния анализ.
БЪЛГАРИЯ
Дейности, свързани с различните фази на одита на умения, се предоставят от различни
публични институции и частни субекти.
Центровете за професионално обучение, които са частни субекти или понякога част от
професионални училища, могат да извършват валидиране на професионални знания,
умения и компетентности.
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Според българския Закон за предучилищното и училищното образование училищата
могат да валидират компетентности за гимназиален етап на образование, да валидират
професионална квалификация или да валидират компетентности по предмет, който не е
включен в дипломата за средно образование.
В частния сектор одитите на умения често се извършват от самите компании (или от външни
за компанията лица), но няма единна практика или правна рамка. Такива одити на умения
се правят за целите на самите компании и най-често се извършват от техните отдели по
човешките ресурси или външни специалисти по човешки ресурси.
ФРАНЦИЯ
Извършващите одит на умения се финансират от публични фондове или взаимни фондове.
Те са сертифицирани въз основа на критерии, определени от френската държава.
»» Оператори на одит на умения (OPCO) с компании, обучителни организации и центрове
за стажантско обучение (CFA). Те могат да бъдат публични или частни компании.
Регистрирани са и са признати от държавата.
Компаниите във Франция нямат право да организират сами процедури за компетентностни
умения. Одитът на умения се извършва от неутрална организация извън компанията.
Министерството на труда е разработило модел на Сертификат за организиране на
стандартизиран сертификат за доказване на постиженията от обучителни дейности, както
и за оценка на компетентности, действия на VAE (Validation des acquis de expérience –
валидиране на придобития опит, формален и неформален). Това се използва и за обучителни
дейности чрез чиракуване. Този нов закон е създаден на 1 юни 2020 г. от сдруженията
„Transitions Pro“ (ATpro).
Този сертификат е приложен към доклада.
За да намерят подходящия център за одит на умения близо до техния адрес, хората могат
да търсят на следния уебсайт: www.bilandecompetences.fr
Това е националната директория, посветена на одита на умения.
Служител, длъжностно лице, самостоятелно зает работник, търсещ работа, в ситуация на
безработица или с увреждане, желаещи да подготвят своето развитие или преквалификация
могат да се възползват от одита на умения. Изборът на одит на умения дава възможност
лицата да се възползват от индивидуална подкрепа от професионалист, който да ги насочи
в техния професионален план, обучение или VAE (Validation des acquis de expérience).
Тази национална система позволява на бенефициентите да идентифицират центровете за
одит на умения в близост до техния адрес.
ГЪРЦИЯ
По-голямата част от извършващите оценяване, самооценка, планиране на кариерното
развитие, валидиране на резултатите от неформално обучение и информално учене са
в гръцкия публичен сектор. Някои примери са Министерството на здравеопазването,
Министерството на труда, Министерството на икономиката, Министерството на
образованието, EOPPEP, различните университети и т.н.

14

ASSESS PLUS. Подкрепа на одитите на умения при обучението на възрастни чрез дигитални инструменти, 2019-1-FR01-KA204-062263, се
финансира с помощта на Европейската комисия. Съдържанието отразява само вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за
каквото и да е използване на съдържащата се в настоящото информация.

Други извършващи тези дейности могат да бъдат семинари за безплатни обучения,
частни институти за професионално обучение, центрове за професионално обучение,
консултативни центрове за кариерно развитие за младежи и възрастни или специални
центрове за уязвими социални групи, които са предимно лицензирани или акредитирани
от EOPPEP и Министерството на образованието.
ИРЛАНДИЯ
За младите хора, включително напускащите училище, младежките организации се занимават
основно с предоставянето на дейности, свързани с одити на умения. Един от водещите
примери за това е http://www.youthreach.ie/index.html, който се стреми да предостави
на младите хора, които са или не са напуснали училище, „възможности за основно
образование, личностно развитие, професионално обучение и трудов опит“. Помощта за
обхвата на младежите понастоящем се наблюдава от регионалните съвети за образование
и обучение в Ирландия (https://www.etbi.ie/), които предоставят разнообразни средства
за подпомагане на процеса за обхват на младежите, включително оценка на учащите и
планиране на кариерата.
На ниво висше образование развитието на системи за признаване на предходно обучение
(RPL) е напреднало чрез редица водещи институции за висше образование, включително
Технологичния институт в Корк (www.cit.ie), които са идентифицирали процеси за оценка
на умения, придобити чрез формално и неформално обучение. Ролята на RPL и подобни
системи е описана в приложение 2, но за целите на този доклад се предлага европейската
дефиниция за RPL - „RPL включва предходно формално и неформално обучение и
информално учене и това, което е валидирано в контекста на определена присъдена
степен от ниво едно до десет в националната рамка на квалификациите (стр. 3, Европейска
комисия, Cedefop, ICF International; 2014).
В сектора на ИКТ има редица инициативи, насочени към сътрудничество с висшите
училища за идентифициране на процеси, близки до одитите на умения, с оглед на нуждите
на работодателите и индустрията. Пример за мащабен одит на умения, извършен в
конкретен сектор, е FIT - инициатива, ръководена от производствения бранш, който работи
с правителствени отдели и висши училища, агенции за обучение (както национални, така и
регионални) в подкрепа на осигуряването на висококачествени кадри с ИТ квалификация.
Този процес включва „технически стажове“ в подкрепа на ориентиран към стажа подход
за ИТ професии, а процесът за кандидатстване включва посещение на курс за пригодност,
присъствие на интервю, участие в семинари за изготвяне на автобиография и провеждане
на интервюта. Ключов елемент в това е националният одит на ИКТ умения, който FIT
предприе през 2018 г. (https://fit.ie/wp-content/uploads/2019/08/10170-FIT-2018-ICT-SkillsAudit-Design-F.pdf ). Той бе проведен, за да се съберат подробни данни за нуждите от умения
на ИКТ компаниите в цялата страна и да се гарантира, че предоставянето на образование
и обучение по ИКТ е подходящо и отговаря на действителните нужди. Възприетият
подход бе прагматичен, отдолу нагоре, отправящ въпроси към работодателите какви са
действителните им планове за наемане и какви специфични умения търсят.
В допълнение към това, Регистърът на архитектите в Ирландия предоставя възможност
за използване на процес, наречен Изпит за вписване в регистъра на архитектите (http://
www.arae.ie/assessment_process.html), който представлява изпитване, чрез което
практикуващите могат да формализират своето професионално положение. Това позволява
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на хората да оценят уменията, които са придобили чрез практика, като дизайнерски умения
и професионална компетентност.
ИСПАНИЯ
Испания разполага с редица механизми и внедрени системи за привличане на
заинтересованите страни като важни ресурси в 1.) извършване на оценки, 2.)
интерпретиране на количествени данни за пазара на труда (напр. обяви за работа, заплати,
заетост) и 3.) валидиране на оценките на настоящи и бъдещи потребности от умения,
макар и да не се използват изцяло. Примери за механизми, които улесняват привличането
на заинтересованите страни по въпросите на оценката на умения включват: Генералният
съвет за професионално обучение, който обединява представители на правителството и
основните заинтересовани страни за обсъждане на въпроси, свързани с професионалното
образование и обучение, Университетският съвет, който събира ректори на испански
университети, и съвети на държавни училища, които включват представители от всички
сектори на неуниверситетската образователна общност. Правителството обаче съобщава,
че има затруднения при ангажирането на интереса на предприятията, особено МСП, които
съставляват по-голямата част от испанските предприятия.

6. ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
Редица европейски инструменти, като Европейската квалификационна рамка (ЕКР),
Europass, ECVET, многоезичната класификация на европейските умения/компетентности,
квалификации и професии (ESCO) и рамки за осигуряване на качеството са разработени
и внедрени в подкрепа на мобилността на учащите и работници. Тези инструменти
подобряват прозрачността, като правят квалификациите сравними между държавите (ЕКР),
а резултатите от ученето разпознаваеми (ECVET), улеснявайки ученето през целия живот.
Тези инструменти не са разработени изолирано един от друг, те са в тясна съгласуваност,
където различните инструменти и услуги - включително прозрачност и признаване
на квалификациите, валидиране на неформалното обучение и информалното учене и
ориентиране през целия живот, се предлагат по координиран начин, целящ да допринесе
за истинска европейска мобилност, където знанията, уменията и компетентностите на
индивида могат да бъдат ясно разбрани и бързо разпознати.
ЕВРОПЕЙСКАТА КРЕДИТНА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
(ECVET - http://www.ecvet-toolkit.eu) е разработена, за да даде възможност на хората да
надграждат наученото в миналото, когато желаят да получат квалификация. Компетентните
органи могат да решат да използват ECVET, за да дадат на хората възможност да получат
признание за резултатите от обучението си в чужбина, но също така и за резултатите от
обучението си, постигнати чрез обучение в друга институция или система в същата държава
или тези, придобити чрез опит. В контекста на икономическото преструктуриране, където
някои сектори се свиват и съкращават персонал, докато други изпитват трудности при
наемането на достатъчно квалифициран персонал, има нужда от гъвкава работна сила.
Очакването е хората да са склонни, но и да имат възможности да продължат да учат и да
развиват нови знания, умения и компетентности. Предвид демографския натиск в Европа,
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има силна нужда от подобряване на нивата на заетост и гарантиране, че човешкият и
социалният капитал на хората в Европа се използва по най-добрия начин.
Внедряването на ECVET в европейската квалификационна система е с цел признаване
на професионалните квалификации на служителите в европейските държави, в които
системата се прилага. Прилагането на ECVET води до увеличаване на социалната мотивация
за повишаване, разширяване и подобряване на техните професионални умения през целия
им трудов живот, за да станат по-конкурентоспособни на европейския пазар на труда.
Служителят събира ECVET кредити през целия си трудов живот, за да стане по-приспособим
на пазара на труда. Този процес функционира на всеки етап от професионалната
подготовка: формално и неформално обучение и информално учене. Получените точки
могат да създадат професионално портфолио на работник или служител, характеризиращо
подходяща ли е неговата/нейната квалификация за конкретен професионален сектор.
Основният елемент на техническите спецификации на ECVET е използването на резултатите
от обучението. Резултатите от обучението описват това, което човек знае и е в състояние
да направи и следователно те са неутрални по отношение на това как, в какъв контекст и
за каква продължителност хората са развили своите знания, умения и компетентности. Те
дават възможност да се разпознае ученето с оглед постигане на квалификация, независимо
от това къде се е провеждало обучението и с каква продължителност е било.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
Целта на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за
създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот е„създаването
на обща референтна рамка, предназначена да служи като инструмент за сравняване на
квалификациите, както в общото, така и в професионалното образование“.
Препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка
(ЕКР) за учене през целия живот и отмяна на препоръката на Европейския парламент
и Съвета от 23 април 2008 г. посочва целта на ЕКР, която е да подобри прозрачността,
съпоставимостта и преносимостта на квалификацията на хората.
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот е разработена, за да
позволи лесно сравнение на квалификациите, постигнати в различни европейски страни.
Това е обща европейска референтна рамка, обвързваща националните квалификационни
системи на отделни държави.
Европейската квалификационна рамка позволява да се свържат различните национални
системи и квалификационни рамки, базирани на осем референтни нива. Осем показателя
са описани чрез резултатите от обучението.
В Европейската квалификационна рамка резултатите от обучението показват какво
учащият знае, разбира и е в състояние да направи след завършване на учебния процес.
Затова в Европейската квалификационна рамка ефектът от обучението е особено важен.
Резултатите от обучението са изброени в три категории:
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»» Знания
»» Умения
»» Отговорност и автономност
Принципите, на които се основава Европейската квалификационна рамка, са широко
признати от страните в Общността.
Ползите от прилагането на ЕКР са:
»» Квалификациите са по-четими и по-лесни за разбиране в различните държави и системи
в Европа
»» Насърчава се мобилността на гражданите между държавите
»» Улеснява се ученето през целия живот
»» Сравняването на резултатите от обучението в различни европейски държави улеснява
сътрудничеството между държавите и институциите
»» Общата европейска референтна точка свързва различни национални квалификационни
системи и по този начин улеснява по-добрата комуникация между тях
»» Създава се мрежа от независими, но взаимосвързани и взаимно-разбираеми
квалификации
»» Трансферът на квалификации между държави, системи и институции става сравним
»» Подобрява се достъпът до учене през целия живот и обхватът на участие в този процес
»» Улеснява се валидирането на неформалното обучение и информално учене
»» Насърчава се прозрачността на квалификациите, присъдени извън националните
системи
Повече информация на следния линк:
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/how-does-eqf-work.
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8. ОБЗОР НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ ЗА ОДИТ НА УМЕНИЯ В ЕКР
Европейската квалификационна рамка на професионалист по одит на умения представлява
следната структура:
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ А: ОДИТ НА УМЕНИЯ - ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
•

Резултат от обучението A.1: Познаване и прилагане на законодателната рамка и
среда на одита на умения

•

Резултат от обучението A.2: Проектиране на процеса на одит на умения

•

Резултат от обучението A.3: Координация и управление на отношенията
ОБЛАСТ НА УЧЕНЕ В: РАЗВИВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ

•

Резултат от обучението B.1: Организиране и управление на страните, участващи в
одита на умения и техните отношения

•

Резултат от обучението B.2: Прилагане на действия за одит на умения
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ С: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ

•

Резултат от обучението C.1: Извършване и управление на дейност по одит на умения

•

Резултат от обучението C.2: Координация и управление на отношенията

Трите области на обучение обхващат цялостния процес на планиране-създаванеизпълнение на одита на умения. За всяка област на обучение конкретните резултати от
обучението са детайлизирани, изразявайки това, което хората трябва да знаят, разбират и
да могат да правят в края на учебния процес.
Разработената ЕКР отчита различните страни, участващи в дейността. Професионалистът
по одит на умения трябва да може да установи положителни отношения с всички участващи
страни.
Областите на обучение и резултатите от обучението са формулирани от партньорите по
проекта в съответствие с резултатите от националните проучвания, извършени от всеки
партньор, като се започне от Националната квалификационна рамка (където такава
съществува).
ЕКР Ниво 5 се приема като отправно за професионалисти по одит на умения.
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Ниво 5
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Знание

Умение

Отговорност и автономност

Всестранни,
специализирани,
фактологични и теоретични
знания в рамките на
определена сфера на работа
или обучение и осъзнаване
на границите на тези знания.

Богат диапазон от
познавателни и практически
умения, необходими за
разработване на творчески
решения на абстрактни
проблеми.

Упражняване на управление
и наблюдение в контекста
на работни или учебни
дейности, при които
съществуват непредвидими
промени, преглед и преглед
и развитие на собствените
постижения и постиженията
на другите.
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9. ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОДИТ НА УМЕНИЯ ЕКР НИВО 5
ОДИТОР ПРИ ОДИТИ НА УМЕНИЯ ЗА САМОРАЗВИТИЕ
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ А: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.1: ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА И СРЕДА
НА ОДИТА НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Описва законите,
регулиращи одита на умения
в собствената си държава/
сектор;

- Прилага законодателната
рамка на одита на умения;
- Описва законите,
регулиращи одита на умения;
- Съблюдава правните
разпоредби, отнасящи се
до прилагането на одит на
умения;

- Намира информация за
националните и европейските
образователни системи;
- Организира документите и
събраната информация в база
данни, която да може да бъде
актуализирана;

- Подбира полезните
документи за изграждане на
одит на умения;
- Използва компютърни
програми за изграждане на
бази данни със съответна
информация, за да проектира
програми за одит на умения;
- Изготвя договорни
споразумения с потенциални
потребители;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.2: ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Разпознава четирите
типа одит на умения и
техните отличителни черти:
характеристики, цели,
предимства и недостатъци;

- Определя измерими и
постижими критерии за
развитие и оценка;

- Оценява използването на мерки за
подготовка за одит на умения;

- Разпознава силните и
слабите страни на одита на
умения;

- Проектира пътя за одит
на умения в съответствие с
конкретно планиране;

- Избира материали, ресурси и
оборудване за подпомагане на
процеса на одит на умения;

- Предвижда и адаптира програмата
- Идентифицира четирите типа за одит на умения към промените и
нуждите;
одит на умения;
- Показва разбиране на
значението на следните
термини: учене през
целия живот; формално
образование; информално
учене;
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РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.3: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ
- Разпознава правилата и
съвременните средства за
комуникация;

УМЕНИЯ
- Посочва задачи и области
на отговорност на всички
участници в одита на умения;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Разбира и приема различните
гледни точки;

- Управлява/контролира различните
- Подготвя сътрудничеството с комуникативни ситуации;
външни страни;
- Преговаря в ситуации и разрешава
- Прилага по подходящ начин конфликтите;
техники за комуникация в
- Помага на клиента да създаде личен
съответните ситуации;
план за действие въз основа на
- Гарантира спазването на
резултатите от одита на умения;
правилата за безопасност при
работа;
- Обяснява ролята на одитора
на умения;

ОБЛАСТ НА УЧЕНЕ В: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.1: ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ОДИТА
НА УМЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Разпознава стратегиите и
- Осмисля в контекста нуждите - Разбира как да представи и получи
техниките за взаимодействие и очакванията на потребителя обратна връзка;
в персонализирани одити;
за идентифициране/
- Предприема подходящо поведение
предвиждане/ изпълнение на
за да мотивира и ангажира всички
- Идентифицира
очакванията на различните
страни в процеса;
възможностите за
потребители;
сътрудничество с последващи
- Развива полезни взаимодействия
страни, участващи в одита
вътре и извън процеса на одит;
на умения (регионални,
- Взаимодейства по съвместен и
национални, европейски);
печеливш начин с всички участници;
- Усет за инициативност и
- Проучва и прилага решения за
предприемачество;
трудности или проблеми, свързани
с технически аспекти или човешки
отношения в работния контекст;
- Използва мрежи за съвместна
дейност;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.2: ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
- Познава критериите за
оценяване на професионален
опит;
- Познава техниките и
методологията за оценяване
на компетентности;
- Разбиране проблемите на
психологията на личността и
ученето;
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УМЕНИЯ
- Проверява предпоставките
за учене;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Активира мотивацията и участието
на потребителя;

- Свързва изразените нужди на
- Запознава потребителя с
всички относими цели, задачи потребителите с контекста на
обучението;
и съдържание на одита;
- Прилага подходящи
процедури за подбор на
потребители за различните
типове одит на умения;

- Помага на потребителя да се
съсредоточи върху бъдещите
си компетентности, а не върху
недостатъците;
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- Субективно събира
приложима информация за
дейността на потребителя
чрез комуникация и/или
наблюдение;

- Управлява отношенията с потребителите, за да подчертае уменията за
разрешаване на проблеми и вземане
на решения;

- Използва техники за комуникация в
- Разграничава официалните и съответствие с личността на потренеформалните инструменти за бителя, стила на учене и зона на
оценка;
развитие;
- Стимулира потребителя да посочи
възможни съмнения;
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ С: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.1: ИЗВЪРШВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
- Познава функциите на одиторските методи и начина, по
който те работят;
- Разбира процеса на
оперативно развитие на одит
на умения;

УМЕНИЯ
- Използва основните методи
за одит;
- Разработва плана на
дейностите;
- Изготвя необходимата
документация;

- Познава разпорежданията,
- Представя резултатите от
управляващи процеса на одит
одита на потребителя;
на умения;
- Контролира процесите на
- Разбира модулната архитекодит и прави съответните
тура на процеса на одит на
изводи;
умения;
- Взема предвид честите
- Управлява ресурси и техники
причини за прекратяване
за административно и
на одита на умения и взема
финансово управление;
мерки за предотвратяване на
това;
- Разбира техниките за управление на качеството на
- Оценява прилагането на
процесите и продуктите;
дигитални умения;
- Планира, прилага и оценява
методологичния дизайн на
одита на умения;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Прилага нови идеи и предложения;
- Служи си със съоръжения,
оборудване и материали съгласно
утвърдените инструкции и критерии
за икономичност, ефективност и
безопасност;
- Прилага точни и стриктни наблюдения и спазва правилата за качество;
- Прилага различни методологии за
одит на умения;
- Оптимизира функционално времена/ пространства/ процедури/
ресурси за целите и развитието на
одитния процес;
- Изпълнява задача с точност и
експертиза и намира положителни
решения на възможни проблеми;
- Комбинира подходящи методи за
сравнение и комуникация;
- Създава мотивация за бързо прилагане на резултатите от одита;

- Описва критерии за избор на - Избира методи и средства за одит
методи за одит и обосновава
и ги прилага според конкретна
избраните методи;
ситуация;
- Взема предвид методически - Създава благоприятни за одит услопринципи при разработването вия и мотивираща одитна култура;
на одитния процес;
- Предлага допълнителни възможнос- Идентифицира знанията на
ти за обучение, особено под формата
възрастния;
на допълнителна квалификация;
- Идентифицира уменията на
възрастния;

23

- Предоставя конструктивна обратна
връзка въз основа на предварително
зададени критерии;
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- Идентифицира
компетентностите на
възрастния;
- Анализира знанията на
възрастния;
- Анализира уменията на
възрастния;
- Анализира компетентностите
на възрастния;
- Използва компютъризирани
или автоматизирани
инструменти за оценка;
- Точно и задълбочено
концептуализира и
диагностицира нуждите на
потребителите въз основа
на различни инструменти и
техники за оценка;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.2: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

- Разпознава нуждите на потребителите;

- Гарантира, че потребителите - Насърчава коректна, ясна, ефективна, ефикасна комуникация и уважеса добре информирани и
получават чести актуализации ние;
по всички аспекти на одита;
- Организира контекста, в който се
провежда одитът, и управлява нео- Отчита специфичното за
чаквани събития;
възрастта поведение на
потребителите и важните
- Комуникира с всеки, който участва
влияния на околната среда
в процеса на одит по търпелив и
докато извършва одита;
отговорен начин;
- Осмисля ролята на одитора
- Справя се с конфликти по
като фасилитатор на одита;
конструктивен начин като зачита
- Идентифицира потребители междукултурните различия;
с увреждания според
- Своевременно разпознава
техните нужди и им предлага
необичайно поведение и типични
насочване в случай на
конфликтни ситуации в хода на
затруднения;
одита, анализира ги и прилага
стратегии за конструктивно справяне
с конфликти;

- Познава автобиографии,
личностни характеристики
на потребителя и групова
динамика;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Укрепва доверието на потребителите;
- Подкрепя приобщаващи
компетентности, например по отношение на нуждите на потребители в
неравностойно положение;
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ОДИТОР ПРИ ОДИТИ НА УМЕНИЯ ЗА НАПРЕДЪК В ОБРАЗОВАНИЕТО
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ А: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.1:
ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА И СРЕДА НА ОДИТА НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Намира информация за
- Описва законите,
- Прилага законодателната
националните и европейските
регулиращи одита на умения рамка на одита на умения;
образователни системи;
в собствената си държава/
- Описва законите,
сектор
регулиращи одита на умения; - Организира документите и
събраната информация в база
- Съблюдава правните
данни, която да може да бъде
разпоредби, отнасящи се
актуализирана;
до прилагането на одит на
умения;
- Подбира полезните
документи за изграждане на
одит на умения;
- Използва компютърни
програми за изграждане на
бази данни със съответна
информация, за да проектира
програми за одит на умения;
- Изготвя договорни
споразумения с потенциални
потребители;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.2: ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Планирана пътя на одита на умения
- Определя измерими и
- Разпознава четирите
в съответствие с учебните програми
постижими критерии за
типа одит на умения и
на обучаемия;
развитие и оценка;
техните отличителни черти:
характеристики, цели,
- Оценява използването на мерки за
- Проектира пътя за одит
предимства и недостатъци;
подготовка за одит на умения;
на умения в съответствие с
конкретно планиране;
- Разпознава силните и
- Избира материали, ресурси и
слабите страни на одита на
- Идентифицира четирите типа оборудване за подпомагане на
умения;
процеса на одит на умения;
одит на умения;
- Планира и адаптира програмата
- Показва разбиране на
за одит на умения към промените и
значението на следните
нуждите;
термини: учене през
целия живот; формално
образование; информално
учене;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.3: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Посочва задачи и области
- Разбира и приема различните
- Разпознава правилата и
гледни точки;
на отговорност на всички
съвременните средства за
комуникация;
участници в одита на умения;
- Насърчава и повишава
- Разбира процесите в
- Подготвя сътрудничеството с осведомеността относно културата
образователната институция и външни страни;
на одит на умения в образователните
възможностите за прилагане
институции;
на одита на умения в тях;
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- Прилага по подходящ начин
техники за комуникация в
съответните ситуации;

- Управлява/контролира различните
комуникативни ситуации;

- Преговаря в ситуации и разрешава
- Гарантира спазването на
конфликтите;
правилата за безопасност при
работа;
- Обяснява ролята на одитора
на умения;
ОБЛАСТ НА УЧЕНЕ В: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.1: ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ОДИТА
НА УМЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Комуникира със съответните - Разбира как да представи и получи
- Разпознава стратегиите и
обратна връзка;
техниките за взаимодействие заинтересовани страни по
време на одита на умения;
за идентифициране/
- Предприема подходящо поведение
предвиждане/ изпълнение на
- Осмисля в контекста нуждите за да мотивира и ангажира всички
очакванията на различните
и очакванията на потребителя страни в процеса;
потребители;
в персонализирани одити;
- Развива полезни взаимодействия
- Приема задачите на
вътре и извън процеса на одит;
- Идентифицира
местните органи, институции
възможностите за
- Взаимодейства по съвместен и
и компании и техните реални
сътрудничество с последващи
печеливш начин с всички участници;
и потенциални връзки със
страни, участващи в одита
системата на образование и
- Проучва и прилага решения за
на умения (регионални,
обучение;
трудности или проблеми, свързани
национални, европейски);
с технически аспекти или човешки
- Усет за инициативност и
отношения в работния контекст;
предприемачество;
- Използва мрежи за съвместна
дейност;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.2: ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Активира мотивацията и участието
- Познава критериите за
- Проверява предпоставките
на потребителя;
оценяване на професионален за учене;
опит;
- Свързва изразените нужди на
- Запознава потребителя с
- Познава техниките и
методологията за оценяване
на компетентности;

всички относими цели, задачи потребителите с контекста на
обучението;
и съдържание на одита;
- Прилага подходящи
процедури за подбор на
потребители за различните
типове одит на умения;

- Помага на потребителя да се
съсредоточи върху бъдещите
си компетентности, а не върху
недостатъците;

- Субективно събира
приложима информация за
дейността на потребителя
чрез комуникация и/или
наблюдение;

- Управлява отношенията с
потребителите, за да подчертае
уменията за разрешаване на
проблеми и вземане на решения;

- Използва техники за комуникация
- Разграничава официалните и в съответствие с личността на
неформалните инструменти за потребителя, стила на учене и зона
на развитие;
оценка;
- Стимулира потребителя да посочи
възможни съмнения;
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ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ С: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.1: ИЗВЪРШВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
- Познава функциите на
одиторските методи и начина,
по който те работят;
- Разбира процеса на
оперативно развитие на одит
на умения;

УМЕНИЯ
- Използва основните методи
за одит;
- Разработва плана на
дейностите;
- Изготвя необходимата
документация;

- Познава разпорежданията,
- Представя резултатите от
управляващи процеса на одит
одита на потребителя;
на умения;
- Контролира процесите на
- Разбира модулната
одит и прави съответните
архитектура на процеса на
изводи;
одит на умения;
- Взема предвид честите
- Управлява ресурси и техники
причини за прекратяване
за административно и
на одита на умения и взема
финансово управление;
мерки за предотвратяване на
това;
- Разбира техниките за
управление на качеството на
- Оценява прилагането на
процесите и продуктите;
дигитални умения;
- Планира, прилага и оценява
методологичния дизайн на
одита на умения;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Прилага нови идеи и предложения;
- Служи си със съоръжения,
оборудване и материали съгласно
утвърдените инструкции и критерии
за икономичност, ефективност и
безопасност;
- Прилага точни и стриктни
наблюдения и спазва правилата за
качество;
- Прилага различни методологии за
одит на умения;
- Оптимизира функционално
времена/ пространства/ процедури/
ресурси за целите и развитието на
одитния процес;
- Изпълнява задача с точност и
експертиза и намира положителни
решения на възможни проблеми;
- Комбинира подходящи методи за
сравнение и комуникация;
- Създава мотивация за бързо
прилагане на резултатите от одита;

- Описва критерии за избор на
методи за одит и обосновава
- Избира методи и средства за одит
избраните методи;
и ги прилага според конкретна
ситуация;
- Взема предвид методически
принципи при разработването - Създава благоприятни за одит
на одитния процес;
условия и мотивираща одитна
култура;
- Идентифицира знанията на
възрастния;
- Предлага допълнителни
възможности за обучение, особено
- Идентифицира уменията на
под формата на допълнителна
възрастния;
квалификация;
- Идентифицира
- Предоставя конструктивна обратна
компетентностите на
връзка въз основа на предварително
възрастния;
зададени критерии;
- Анализира знанията на
възрастния;
- Анализира уменията на
възрастния;
- Анализира компетентностите
на възрастния;
- Използва компютъризирани
или автоматизирани
инструменти за оценка;
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- Точно и задълбочено
концептуализира и
диагностицира нуждите на
потребителите въз основа
на различни инструменти и
техники за оценка;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.2: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ
- Разпознава нуждите на
потребителите;
- Познава автобиографии,
личностни характеристики
на потребителя и групова
динамика;

УМЕНИЯ
- Гарантира, че потребителите
са добре информирани и
получават чести актуализации
по всички аспекти на одита;
- Отчита специфичното за
възрастта поведение на
потребителите и важните
влияния на околната среда
докато извършва одита;
- Осмисля ролята на одитора
като фасилитатор на одита;
- Идентифицира потребители
с увреждания според
техните нужди и им предлага
насочване в случай на
затруднения;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Насърчава коректна, ясна,
ефективна, ефикасна комуникация и
уважение;
- Организира контекста, в който
се провежда одитът, и управлява
неочаквани събития;
- Комуникира с всеки, който участва
в процеса на одит по търпелив и
отговорен начин;
- Справя се с конфликти по
конструктивен начин като зачита
междукултурните различия;
- Своевременно разпознава
необичайно поведение и типични
конфликтни ситуации в хода на
одита, анализира ги и прилага
стратегии за конструктивно справяне
с конфликти;
- Укрепва доверието на
потребителите;
- Подкрепя приобщаващи
компетентности, например
по отношение на нуждите на
потребители в неравностойно
положение;
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ОДИТОР ПРИ ОДИТИ НА УМЕНИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ А: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.1: ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА И СРЕДА
НА ОДИТА НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Намира информация за
- Описва законите,
- Прилага законодателната
националните и европейските
регулиращи одита на умения рамка на одита на умения;
образователни системи;
в собствената си държава/
- Описва законите,
сектор;
регулиращи одита на умения; - Организира документите и
събраната информация в база
- Определя професионалните
- Съблюдава правните
данни, която да може да бъде
нужди на различните
разпоредби, отнасящи се
актуализирана;
икономически сектори
до прилагането на одит на
умения;
- Подбира полезните
документи за провеждане на
одит на умения;
- Използва компютърни
програми за изграждане на
бази данни със съответна
информация, за да проектира
програми за одит на умения;
- Изготвя договорни
споразумения с потенциални
потребители;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.2: ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЕ
- Разпознава четирите
типа одит на умения и
техните отличителни черти:
характеристики, цели,
предимства и недостатъци;
- Разпознава силните и
слабите страни на одита на
умения;

УМЕНИЕ
- Определя измерими и
постижими критерии за
развитие и оценка;
- Проектира пътя за одит
на умения в съответствие с
конкретно планиране;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Оценява използването на мерки за
подготовка за одит на умения;
- Избира материали, ресурси и
оборудване за подпомагане на
процеса на одит на умения;

- Предвижда и адаптира програмата
- Идентифицира четирите типа за одит на умения към промените и
нуждите;
одит на умения;
- Показва разбиране на
значението на следните
термини: учене през
целия живот; формално
образование; информално
учене;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.3: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ
- Разпознава правилата и
съвременните средства за
комуникация;
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УМЕНИЯ
- Посочва задачи и области
на отговорност на всички
участници в одита на умения;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Разбира и приема различните
гледни точки;

- Управлява/контролира различните
- Подготвя сътрудничеството с комуникативни ситуации;
външни страни;
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- Прилага по подходящ начин
техники за комуникация в
съответните ситуации;

- Преговаря в ситуации и разрешава
конфликтите;

- Помага на клиента да създаде личен
- Гарантира спазването на
план за действие въз основа на
правилата за безопасност при резултатите от одита на умения;
работа;
- Обяснява ролята на одитора
на умения;
ОБЛАСТ НА УЧЕНЕ В: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.1: ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ОДИТА
НА УМЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Разпознава стратегиите и
- Комуникира със съответните - Разбира как да представи и получи
обратна връзка;
техниките за взаимодействие заинтересовани страни по
време на одита на умения;
за идентифициране/
- Предприема подходящо поведение
предвиждане/ изпълнение на - Намира правилното
за да мотивира и ангажира всички
очакванията на различните
съответствие между нуждите страни в процеса;
потребители;
от обучение на служителя и
възможностите, предлагани от - Развива полезни взаимодействия
- Идентифицира нуждите
вътре и извън процеса на одит;
компаниите;
на потребителите и тези на
пазара;
- Осмисля в контекста нуждите - Взаимодейства по съвместен и
и очакванията на потребителя печеливш начин с всички участници;
в персонализирани одити;
- Проучва и прилага решения за
трудности или проблеми, свързани
- Извършва действия за
с технически аспекти или човешки
подобряване на процеса на
отношения в работния контекст;
взаимодействие със света на
работата;
- Използва мрежи за съвместна
дейност;
- Идентифицира
възможностите за
сътрудничество с последващи
страни, участващи в одита
на умения (регионални,
национални, европейски);
- Усет за инициативност и
предприемачество;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.2: ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
- Познава критериите за
оценяване на професионален
опит;
- Познава техниките и
методологията за оценяване
на компетентности;
- Познава проблемите на
психологията на личността и
ученето;
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УМЕНИЯ
- Проверява предпоставките
за учене;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Активира мотивацията и участието
на потребителя;

- Свързва изразените нужди на
- Запознава потребителя с
всички относими цели, задачи потребителите с контекста на
обучението;
и съдържание на одита;
- Прилага подходящи
процедури за подбор на
потребители за различните
типове одит на умения;

- Помага на потребителя да се
съсредоточи върху бъдещите
си компетентности, а не върху
недостатъците;
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- Субективно събира
приложима информация за
дейността на потребителя
чрез комуникация и/или
наблюдение;

- Управлява отношенията с
потребителите, за да подчертае
уменията за разрешаване на
проблеми и вземане на решения;

- Използва техники за комуникация
- Разграничава официалните и в съответствие с личността на
неформалните инструменти за потребителя, стила на учене и зона
оценка;
на развитие;
- Стимулира потребителя да посочи
възможни съмнения;
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ С: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.1: ИЗВЪРШВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Използва основните методи - Прилага нови идеи и предложения;
- Познава функциите на
одиторските методи и начина, за одит;
- Служи си със съоръжения,
по който те работят;
оборудване и материали съгласно
- Разработва плана на
утвърдените инструкции и критерии
дейностите;
- Разбира процеса на
за икономичност, ефективност и
оперативно развитие на одит
- Изготвя необходимата
безопасност;
на умения;
документация;
- Прилага точни и стриктни
- Познава разпорежданията,
- Представя резултатите от
наблюдения и спазва правилата за
управляващи процеса на одит
одита на потребителя;
качество;
на умения;
- Контролира процесите на
- Прилага различни методологии за
- Разбира модулната
одит и прави съответните
одит на умения;
архитектура на процеса на
изводи;
одит на умения;
- Оптимизира функционално
- Взема предвид честите
времена/ пространства/ процедури/
- Управлява ресурси и техники
причини за прекратяване
ресурси за целите и развитието на
за административно и
на одита на умения и взема
одитния процес;
финансово управление;
мерки за предотвратяване на
- Изпълнява задача с точност и
това;
- Разбира техниките за
експертиза и намира положителни
управление на качеството на
- Оценява прилагането на
решения на възможни проблеми;
процесите и продуктите;
дигитални умения;
- Комбинира подходящи методи за
- Планира, прилага и оценява сравнение и комуникация;
методологичния дизайн на
- Създава мотивация за бързо
одита на умения;
прилагане на резултатите от одита;
- Описва критерии за избор на
- Избира методи и средства за одит
методи за одит и обосновава
и ги прилага според конкретна
избраните методи;
ситуация;
- Взема предвид методически
принципи при разработването - Създава благоприятни за одит
условия и мотивираща одитна
на одитния процес;
култура;
- Идентифицира знанията на
- Предлага допълнителни
възрастния;
възможности за обучение, особено
- Идентифицира уменията на
под формата на допълнителна
възрастния;
квалификация;
- Идентифицира
- Предоставя конструктивна обратна
компетентностите на
връзка въз основа на предварително
възрастния;
зададени критерии;

31

ASSESS PLUS. Подкрепа на одитите на умения при обучението на възрастни чрез дигитални инструменти, 2019-1-FR01-KA204-062263, се
финансира с помощта на Европейската комисия. Съдържанието отразява само вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за
каквото и да е използване на съдържащата се в настоящото информация.

- Анализира знанията на
възрастния;
- Анализира уменията на
възрастния;
- Анализира компетентностите
на възрастния;
- Използва компютъризирани
или автоматизирани
инструменти за оценка;
- Точно и задълбочено
концептуализира и
диагностицира нуждите на
потребителите въз основа
на различни инструменти и
техники за оценка;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.2: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ
- Разпознава нуждите на
потребителите;
- Познава автобиографии,
личностни характеристики
на потребителя и групова
динамика;

УМЕНИЯ
- Гарантира, че потребителите
са добре информирани и
получават чести актуализации
по всички аспекти на одита;
- Отчита специфичното за
възрастта поведение на
потребителите и важните
влияния на околната среда
докато извършва одита;
- Осмисля ролята на одитора
като фасилитатор на одита;
- Идентифицира потребители
с увреждания според
техните нужди и им предлага
насочване в случай на
затруднения;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ
- Насърчава коректна, ясна,
ефективна, ефикасна комуникация и
уважение;
- Организира контекста, в който
се провежда одитът, и управлява
неочаквани събития;
- Комуникира с всеки, който участва
в процеса на одит по търпелив и
отговорен начин;
- Справя се с конфликти по
конструктивен начин като зачита
междукултурните различия;
- Своевременно разпознава
необичайно поведение и типични
конфликтни ситуации в хода на
одита, анализира ги и прилага
стратегии за конструктивно справяне
с конфликти;
- Укрепва доверието на
потребителите;
- Подкрепя приобщаващи
компетентности, например
по отношение на нуждите на
потребители в неравностойно
положение;
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ОДИТОР ПРИ ОДИТИ НА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЛАНТИ В КОМПАНИИ
ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ А: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.1: ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА И СРЕДА
НА ОДИТА НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Описва законите,
регулиращи одита на умения
в собствената си държава/
сектор;

- Прилага законодателната
рамка на одита на умения;

- Намира информация за
националните и европейските
образователни системи;

- Определя професионалните
нужди на различните
икономически сектори;

- Описва законите,
регулиращи одита на умения;
- Съблюдава правните
разпоредби, отнасящи се
до прилагането на одит на
умения;

- Организира документите и
събраната информация в база
данни, която да може да бъде
актуализирана;

- Подбира полезните
документи за изграждане на
одит на умения;
- Използва компютърни
програми за изграждане на
бази данни със съответна
информация, за да проектира
програми за одит на умения;
- Изготвя договорни
споразумения с потенциални
потребители;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.2: ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Разпознава четирите
типа одит на умения и
техните отличителни черти:
характеристики, цели,
предимства и недостатъци;

- Определя измерими и
постижими критерии за
развитие и оценка;

- Оценява използването на мерки за
подготовка за одит на умения;

- Разпознава силните и
слабите страни на одита на
умения;

- Проектира пътя за одит
на умения в съответствие с
конкретно планиране;
- Идентифицира четирите
типа одит на умения;

- Избира материали, ресурси и
оборудване за подпомагане на
процеса на одит на умения;
- Предвижда и адаптира програмата
за одит на умения към промените и
нуждите;

- Показва разбиране на
значението на следните
термини: учене през
целия живот; формално
образование; информално
учене;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО A.3: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
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ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Разпознава правилата и
съвременните средства за
комуникация;

- Посочва задачи и области
на отговорност на всички
участници в одита на умения;

- Разбира и приема различните
гледни точки;

- Управлява/контролира различните
- Подготвя сътрудничеството с комуникативни ситуации;
външни страни;
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- Разбира производствените
процеси в компанията и
възможностите за прилагане
на одита на умения на
работното място;

- Прилага по подходящ начин
техники за комуникация в
съответните ситуации;
- Гарантира спазването на
правилата за безопасност при
работа;

- Преговаря в ситуации и разрешава
конфликтите;
- Използва езика на компанията;

- Обяснява ролята на одитора
на умения;
ОБЛАСТ НА УЧЕНЕ В: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.1: ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ОДИТА
НА УМЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

- Разпознава стратегиите и
техниките за взаимодействие
за идентифициране/
предвиждане/ изпълнение на
очакванията на различните
потребители;

- Предоставя на компанията
- Разбира как да представи и получи
информация относно одита на обратна връзка;
умения;
- Предприема подходящо поведение,
- Убеждава компаниите, че
за да мотивира и ангажира всички
одитът на умения носи ползи; страни в процеса;

- Разпознава фирмената
организационна схема;
- Идентифицира нуждите
на потребителите и тези на
компанията;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Комуникира със съответните - Развива полезни взаимодействия
заинтересовани страни по
вътре и извън процеса на одит;
време на одита на умения;
- Взаимодейства по съвместен и
- Идентифицира желанието на печеливш начин с всички участници;
компаниите да сътрудничат;
- Проучва и прилага решения за
- Намира правилното
трудности или проблеми, свързани
съответствие между нуждите с технически аспекти или човешки
от обучение на служителя и
отношения в работния контекст;
възможностите, предлагани
- Използва мрежи за съвместна
от компаниите;
дейност;
- Осмисля в контекста нуждите
и очакванията на потребителя
в персонализирани одити;
- Идентифицира
възможностите за
сътрудничество с последващи
страни, участващи в одита
на умения (регионални,
национални, европейски);
- Подбира подходящите
служители, които отговарят на
изискванията на компанията;
- Усет за инициативност и
предприемачество;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО B.2: ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОДИТ НА УМЕНИЯ
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ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Познава критериите за
оценяване на професионален
опит;

- Проверява предпоставките
за учене;
- Запознава потребителя с
всички относими цели, задачи
и съдържание на одита;

- Активира мотивацията и участието
на потребителя;
- Свързва изразените нужди на
потребителите с контекста на
обучението;
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- Познава техниките и
методологията за оценяване
на компетентности;
- Разбиране проблемите на
психологията на личността и
ученето;

- Прилага подходящи
процедури за подбор на
потребители за различните
типове одит на умения;

- Помага на потребителя да се
съсредоточи върху бъдещите
си компетентности, а не върху
недостатъците;

- Субективно събира
приложима информация за
дейността на потребителя
чрез комуникация и/или
наблюдение;

- Управлява отношенията с
потребителите, за да подчертае
уменията за разрешаване на
проблеми и вземане на решения;

- Разграничава официалните
и неформалните инструменти
за оценка;

- Използва техники за комуникация
в съответствие с личността на
потребителя, стила на учене и зона
на развитие;
- Стимулира потребителя да посочи
възможни съмнения;

ОБЛАСТ ЗА УЧЕНЕ С: КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА УМЕНИЯ
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.1: ИЗВЪРШВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ОДИТ НА УМЕНИЯ
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Познава функциите на
одиторските методи и начина,
по който те работят;

- Използва основните методи
за одит;

- Прилага нови идеи и предложения;

- Разбира процеса на
оперативно развитие на одит
на умения;

- Разработва плана на
дейностите;
- Изготвя необходимата
документация;

- Познава разпорежданията,
- Представя резултатите от
управляващи процеса на одит
одита на потребителя;
на умения;
- Контролира процесите на
- Разбира модулната
одит и прави съответните
архитектура на процеса на
изводи;
одит на умения;
- Взема предвид честите
- Управлява ресурси и техники
причини за прекратяване
за административно и
на одита на умения и взема
финансово управление;
мерки за предотвратяване на
това;
- Разбира техниките за
управление на качеството на
- Оценява прилагането на
процесите и продуктите;
дигитални умения;
- Планира, прилага и оценява
методологичния дизайн на
одита на умения;

- Служи си със съоръжения,
оборудване и материали съгласно
утвърдените инструкции и критерии
за икономичност, ефективност и
безопасност;
- Прилага точни и стриктни
наблюдения и спазва правилата за
качество;
- Прилага различни методологии за
одит на умения;
- Оптимизира функционално
времена/ пространства/ процедури/
ресурси за целите и развитието на
одитния процес;
- Изпълнява задача с точност и
експертиза и намира положителни
решения на възможни проблеми;
- Комбинира подходящи методи за
сравнение и комуникация;
- Създава мотивация за бързо
прилагане на резултатите от одита;

- Описва критерии за избор на
методи за одит и обосновава
- Избира методи и средства за одит
избраните методи;
и ги прилага според конкретна
ситуация;
- Взема предвид
методически принципи при
- Създава благоприятни за одит
разработването на одитния
условия и мотивираща одитна
процес;
култура;
- Идентифицира знанията на
възрастния;
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- Идентифицира уменията на
възрастния;
- Идентифицира
компетентностите на
възрастния;
- Анализира знанията на
възрастния;

- Предлага допълнителни
възможности за обучение, особено
под формата на допълнителна
квалификация;
- Предоставя конструктивна обратна
връзка въз основа на предварително
зададени критерии;

- Анализира уменията на
възрастния;
- Анализира компетентностите
на възрастния;
- Използва компютъризирани
или автоматизирани
инструменти за оценка;
- Точно и задълбочено
концептуализира и
диагностицира нуждите на
потребителите въз основа
на различни инструменти и
техники за оценка;
РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО C.2: КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

- Разпознава нуждите на
потребителите;

- Гарантира, че потребителите - Насърчава коректна, ясна,
ефективна, ефикасна комуникация и
са добре информирани и
получават чести актуализации уважение;
по всички аспекти на одита;
- Организира контекста, в който
се провежда одитът, и управлява
- Отчита специфичното за
неочаквани събития;
възрастта поведение на
потребителите и важните
- Комуникира с всеки, който участва
влияния на околната среда
в процеса на одит по търпелив и
докато извършва одита;
отговорен начин;
- Осмисля ролята на одитора
- Справя се с конфликти по
като фасилитатор на одита;
конструктивен начин като зачита
- Идентифицира потребители междукултурните различия;
с увреждания според
техните нужди и им предлага - Своевременно разпознава
необичайно поведение и типични
насочване в случай на
конфликтни ситуации в хода на
затруднения;
одита, анализира ги и прилага
стратегии за конструктивно справяне
с конфликти;

- Познава автобиографии,
личностни характеристики
на потребителя и групова
динамика;

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

- Укрепва доверието на
потребителите;
- Подкрепя приобщаващи
компетентности, напр. по отношение
на нуждите на потребители в
неравностойно положение;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Европейската рамка на компетентности при одити на умения в обучението на възрастни
обединява набора от умения, необходими на професионалистите за улесняване напредъка
на нискоквалифицирани и такива в неравностойно положение млади и възрастни, които
са целевата група, с която тези професионалисти предимно работят, към по-висока
квалификация и по-добри перспективи на пазара на труда. За одиторите на умения
продължаващата тенденция на ориентиране към компетентности е основен въпрос при (ре)
интегрирането на учащите се на пазара на труда. Оценявайки тези компетентности, особено
младите учащи се, придобиват повече (само)осъзнатост и се подготвят за изискванията
за самопредставяне на пазара на труда. Одиторите на умения не само трябва да могат да
прилагат компетентностите на Рамката независимо и отговорно в ежедневната си работа,
но и да знаят как да установят подходящи отношения с всички страни, участващи в процеса.
Компетентностите са класифицирани според четирите различни „роли“ на одиторите на
умения, основани на различните типове одити на умения, които те извършват. Всеки от
одитите на умения обаче преминава през едни и същи практически етапи - планиране,
проектиране и изпълнение. Това позволява да се направи пълна и изчерпателна
класификация на теоретичните аспекти на процеса въз основа на практическото му
изпълнение.
Инициативите за одит на умения изглежда не се оценяват много често, тъй като в повечето
европейски държави това не е регулирано и няма законова рамка. Европейската рамка
за компетентности при одитите на умения е първата стъпка към регламентирането на
тази материя, за да се постигне по-добра осведоменост в обществото за този инструмент
и да се включи в законодателството този инструмент, като част от набора инструменти за
самоусъвършенстване и интеграция на пазара на труда.
Според обширното европейско проучване на одитите на уменията най-поразителният
ефект от тези одити, който се наблюдава и докладва от всички заинтересовани страни и
бенефициенти, е свързан с активирането и мотивационния ефект върху отделните лица.
Одитът на умения се счита за важен инструмент, чрез който хората получават поглед към себе
си за собствените си умения и способности, като по този начин повишават осведомеността
за потенциала си и задействат механизми за активиране. Одитите на умения се смята, че
имат ефект за увеличаване на шансовете на търсещите работа да навлязат на пазара на
труда, ако са безработни. И все пак въздействието на инициативите за одит на умения
варира в различните целеви групи.
Що се отнася до работодателите, резултатите от одита на умения позволяват на компаниите
да разработят и оптимизират своите стратегии за набиране на персонал и управление
на таланти чрез по-ясно идентифициране на професиите и профилите на позициите, да
оптимизират предложенията за обучения и по-добре да подкрепят професионалното
развитие на служителите. Това също така помага за повишаване на квалификацията
на нискоквалифицирани работници за справяне с недостига на умения, свързан с
технологичното развитие в сектора, определено като двигател за компаниите да се
ангажират с оценката на уменията.
За заинтересованите страни, включително обществените служби по заетостта, кариерните
консултанти и други консултанти за кариерно ориентиране, одитите на умения се
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считат за полезна част от модернизацията на обществените услуги по заетостта към
индивидуализирано предлагане на услуга. Резултатите от одитите на умения помагат на
кариерните консултанти в обществените служби по заетостта да направят по-целенасочено
предложение за работа или подходяща програма за обучение. Същото се отнася и за други
видове консултанти по ориентиране: резултатите от одитите на умения им помагат да
направят по-целенасочено предложение към подходящия тип допълнително обучение,
индивидуална подкрепа или следващите стъпки в кариерата на дадено лице.
Тъй като европейският пазар на труда става все по-конвертируем и дигитализиран и
на хората все повече се налага да сменят професии през професионалната си кариера,
добавената стойност на одитите на умения ще се увеличава поради способността им
да правят видими индивидуалните знания, умения и компетентности, независимо от
контекста (формален, неформален или информален), в който те са придобити.
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