СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА МОМН И БРИТАНСКИ СЪВЕТ
„Професионални умения” - „Skills for employability” (2010 – 2012)
Съвместният проект на МОМН и Британски съвет „Професионални умения” - „Skills for
employability” (2010 – 2012) акцентира върху необходимостта от изграждане на умения в
глобалната икономика, така че националната образователна и обучителна система да отговори
по-добре на изискванията на пазара на труда и на потребностите на обучаемите. Неговото
реализиране бе благоприятна възможност за комплекса от дейности по разработване на
национален подход за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение в
съотвествие с изикванията на Европейската референтна рамка (EQAVET, 18.06.2009 г.). В
рамките на проекта бяха проведени две национални конференции по осигуряване на качество в
професионалното образование, проучен бе опитът на Обединеното кралство в тази област,
разработени бяха анализ на състоянието на осигуряване на качеството в професионалното
образование и обучение и концептуален модел на система за осигуряване на качество в ПОО. С
участието на директори на професионални гимназии от страната, експерти по професионална
подготовка от РИО, експерти от МОМН и външни експерти бяха проведени работни семинари,
посветени на мястото, ролята и спецификата на самооценяването в цялостния процес по
осигуряване на качество на ПОО в образователната институция. Дейностите по проекта бяха
консултирани от г-н Джим Алеандър и г-жа Мaри Томпсън - експерти по осигуряване на
качество на ПОО от Обединеното кралство, и организирани съвместно с екипа на Британския
съвет в България. С оглед методическо подпомагане на самооценяването в професионалните
гимназии в рамките на проекта бе разработен съобразно изискванията и показателите на
европейската референтна рамка “Наръчник за самооценяване на професионална гимназия”.
Разработеният наръчник за самооценяване ще насочи и подпомогне вътрешноучилищния
процес на самооценяване на професионалната гимназия, разглеждайки качеството на ПОО в
развитие. Полезността на наръчника за самооценяване на професионалната гимназия се очаква
да се прояви в: изясняване на равнище училище на същностните характеристики на
самооценяването като процес, основан на доказателства, и на ползите от него; засилване на
мотивацията за работа на целия колектив за осигуряване на качество; оптимизиране на
образователния мениджмънт на институцията в посока прилагане на самооценяването като
специфичен инструмент за осигуряване на качество на професионалното образование и
обучение, както и иницииране на разнообразни дейности по реализиране политиката на
професионалната гимназия за осигуряване на качество на ПОО със засилено включване на
работодателските организации от региона.
В рамките на проекта бе разработен и он-лайн инструмент за самооценяване, достъпен за
директорите на професионалните гимназии чрез сайта на Националният институт за обучение и
квалификация в системата на образованието (http://www.niod.bg).
С оглед създаване на предпоставки за практическото прилагане на Европейската
референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение на
национално равнище и на равнище образователна/обучаваща институция в системата на ПОО
бе утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката Заповед за определяне на
областите, критериите и показателите за оценяване на качеството в професионалното
образование и обучение, която актуализира действащата в съответствие с изикванията на
Европейската референтна рамка (18.06.2009 г.). На електронната страница на МОМН е
публикуван “Наръчник за самооценяване на професионална гимназия”- “Програми и проекти”,
рубрика ”Съвместни проекти”.
Дисеминирането на резултатите от проекта ще съдейства за укрепването на културата за
осигуряване на качество на ПОО на национално равнище и на равнище
образователна/обучаваща институция. Реализирането на широкоформатния съвместен проект
„Умения за заетост” потвърждава значимостта на партньорствата на европейско ниво, създава
добра основа за развитието на резултатите от проекта и до голяма степен гарантира
ефективното изпълнение на EQAVET препоръката.

