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Въведение 
 
Програмата Еразъм стартира преди повече 
от 25 години. С цел да бъдат признати 
придобитите умения и компетенции в 
рамките на програма Мобилност, 
институциите поставиха силен фокус върху 
система за оценка на компенции, чийто 
кредити са приложими в различни сфери на 
развитие. И все пак, много малко 
организации обръщат внимание на скритата 
добавена стойност на Мобилността в Европа 
по отношение на личните и социални 
компетенции, които студентите придобиват в 
чужбина в различен обра-зователен, 
социален и културен контекст. 
 

Цели на проекта 
 
PROMOTE цели да създаде холистична, 
компетентностно ориентирана и отворена 
учебна среда, в която да се насърчават и ва-
лидират ключови компетенции в академич-
ното образование и обучение, и в контекста 
на бизнес практиката. 
 
Проектът ще се фокусира върху следните 
ключови компетенции, при студентската мо-
билност и стажове, така и в продължаващо 
професионално развитие: 

 Социални и граждански компетенции 
 Инициативност и Предприемачество 
 Умения за учене 

 
Не съществуват референтни рамки, когато 
става въпрос за валидирането на тези клю-
чови компетенции, въпреки че те са от съще-
ствено значение за нашето общество. 
 
PROMOTE има за цел развие тази сфера с 
помощта на един от най-ефективните начини 
за учене - учене чрез мобилност - и 
валидиране на резултатите от обучението по 
отношение на тези ключови компетенции. 

Дейности по проекта 
 
Основните дейности по проекта PROMOTE 
между Декември 2015 и Ноември 2016 са: 
 

 
 

 Изследване на съществуващите подходи 
за придобиване и оценка на ключови 
компетеции както във висшето образова-
ние, така и по време на стаж; 

 Разработване на всеобхватен подход за 
компетентностно ориентирано обучение и 
валидиране; 

 Обогатяване на съществуващи системи 
за валидиране и сертифициране и свърз-
ване със съществуващи ECTS-базирани 
системи за валидиране и сертифициране; 

 Персонализиране на уеб базираната 
система LEVEL5 за компетенции, 
придобити при Европейска мобилност, 
стажове и продължително 
професионално развитие; 

 Пилотиране и оценка на компетентностно 
ориентирано обучение и система за 
валидиране на стажове; 

 Трансфериране на резултатите от 
проекта както в университетски контекст 
(да обогатят официалната учебна 
програма) и в бизнес сектора 
(продължаващо професионално 
развитие). 

Целеви групи 

 
PROMOTE адресира: 

 Студенти и скоро завършили висшисти, 
наети като стажанти; 

 Предприемачи в ролята на ментори и 
техните мрежи от контакти; 

 Служители от партньорски университети, 
обучени по менторство и/или 
предприемачество; 

 Членове на общността във висшето 
образование. 

 
Валидиране 

 
PROMOTE използва системата LEVEL5, 
която е специално конструирана да оцени 
развитието на личните, социални и 
организационни компетенции при 
неформални и 
самостоятелни методи на 
обучение. 
 
Тя се основава на 
триизмерен подход с цел 
да валидира когнитивните, 
свързаните с дейността и 
емоционалните резултати 
от обучението - кубът 
LEVEL5. 
 
LEVEL5 е един цялостен процес на 
обучение, който е от полза за обучаеми, 
обучаващи и предприемачи. 
 
 
 
 
 
 

Намерете повече информация на: 

www.promote-eu.org 

 


