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VISION FOR REVISION 3 

„QUALITY ASSURANCE IN LEARNING CONTENT REVIEW 

AND VET MODERNIZATION“ 

(VIREO 3:RE-MODE) 

 

№ 101048469 – ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA – VIREO 3 RE-MODE 

(Резюме на проекта) 

 

Визия за промяна 3: „Осигуряване на качеството при преглед на учебното съдържание и 

модернизацията на ПОО“ (Vireo 3:Re-Mode) е тематично продължение на вече реализирани 

проекти по програма Еразъм + за подкрепа на Европейската рамка за осигуряване на качеството 

EQAVET. Това са проектите: Визия за промяна (Vireo) и Визия за промяна 2 – Пилотно 

проследяване (Vireo 2 Pilot), в резултат на които е разработена рамка за показатели за качество на 

ПОО в съответствие с EQAVET и механизъм за проследяване на завършилите ПОО като инструмент 

за оценка на ефективността на ПОО. Настоящият проект се концентрира върху осигуряване на 

качеството на предлагането на ПОО с акцент върху създаването на учебните програми чрез 

използване на индикатори, описани в рамката на индикаторите за качество. По този начин ще се 

осигури естествено продължение на разработването и пилотирането на ключови инструменти за 

осигуряване на качеството на ПОО за по-нататъшно приложение на системно ниво. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

▪ формулиране на ясни критерии за качество при разработването на учебни програми; 

▪ създаване, пилотиране и оценка на насоки за създаването на модерни програми, 

отговарящи на динамичните промени на пазара на труда; 

▪ изграждане на капацитет на заинтересованите страни, участващи в процесите на ПОО с 

акцент върху етапа на планирането и създаването на учебните програми; 

▪ прозрачност и добро сътрудничество между властите и социалните партньори на 

национално, регионално и местно ниво; 

▪ насърчаване на добри практики и прилагане на опита от партньорите в ЕС за гарантиране 

на качеството на реформите в учебните програми за ПОО. 
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Чрез изпълнението на дейностите и постигнатите резултати, проектът Vireo 3 Re-Mode се 

фокусира върху създаването на съгласувани системи за събиране и анализ на данни и механизми за 

обратна връзка с резултатите от ПОО и развиване на капацитета на местните и регионалните власти 

и училищата да използват информацията за разработване на учебни програми в отговор на новите 

икономически изисквания. Проектът ще насърчи партньорството между заинтересованите страни, 

за да се гарантира, че програмите за ПОО са разработени по начин, който позволява гъвкавост и 

възможност за отразяване на бързо на променящите се нужди на пазара на труда. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

▪ Преглед на текущата ситуацията в България – проучване на връзката и съответствието в 

съдържанието на ДОС, учебни програми и Национални изпитни програми; 

▪ Учене от опита на другите страни от ЕС чрез проучване на практиките в 3 европейски 

страни, учебни посещения в други европейски страни, организиране на учебно посещение 

в България; 

▪ Разработване и пилотиране на механизми, методики и инструменти за осигуряване на 

качеството на процеса на разработване на учебно съдържание (по отношение на 

съответствието ДОС, учебни и изпитни програми); 

▪ Дейности за изграждане на капацитет, насочени към заинтересованите страни на 

регионално и местно ниво (3 семинара на секторно ниво, 3 семинара на регионално ниво). 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

▪ Разработена методология за използване на информацията за пазара на труда и нейното 

„превеждане“ в учебните програми за ПОО; 

▪ Механизми и инструменти за измерване и съпоставяне на съответствието между 

резултатите от ученето в ДОС, учебните и изпитните програми, с компетенциите, 

необходими за пазара на труда; 

▪ Методологии, насоки и инструменти за разработване на съдържание за ПОО, което 

отговаря на нуждите от цифрови, зелени умения и широкопрофилни професионални 

знания и компетенции; 

▪ Договорени общи цели и подходи за учебните програми в ПОО чрез подобрен диалог със 

социалните партньори и браншовите организации на национално, регионално и местно 

ниво. 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

▪ Създадена и тествана Методика за използване на информацията за пазара на труда; 

▪ Избрани пилотни сектори, организиран процес на консултации със заинтересовани страни 

от избраните 3 сектора, проведени 3 семинара с представители на секторите, събрана 

обратна връзка за създадените инструменти; 60 участници в събитията (3 х 20); 

▪ Организирани 3 регионални събития за изграждане на капацитет за използване на 

създадените инструменти, събрана обратна връзка, 90 участници в събитията (3 х 30); 

▪ Домакинстване на партньорско посещение в България с участници от други европейски 

страни; 

▪ Участие в 2 партньорски посещения, организирани от други европейски страни; 

▪ Национални и регионални представители на заинтересованите страни, включени в 

дейностите – 150 (членове на ресурсна работна група, регионални експерти по ПОО, 

Консултативен съвет за ПОО, национално представени социални партньори и 

представители на ключови министерства, национални агенции, обучителни институции). 


