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Резюме: Анализ на нуждите към проекта PROMOTE 

 

Анализът на нуждите към проекта PROMOTE бе създаден, за да идентифицира основните 

изисквания на различните целеви групи и образователни сектори по отношение на 

валидирането на резултатите от обучението. Проучването постави фокус върху нивото на 

познание и осведоменост по ключовите компетенции по проекта PROMOTE, именно 

Европейските компетенции за учене през целия живот № 5,6 и 7: "умения за учене", 

"инициативност и предприемачество" и "активна гражданска позиция". 
Онлайн въпросникът бе попълнен предимно от професионалисти в сферата на 

oбразованието и обучението (>70%). Нивото на познание на трите ключови компетенции е 

сравнително високо и всички те се считат за особено важни в повечето професионални и 

житейски ситуации.  

Докато над 70% от участниците считат валидирането на ключовите компетенции за 

изключително важно (по-малко от 5% считат валидирането за не толкова важно), почти 40% 

от участниците не познават нужните инструменти за това. По-малко от 50% (25-50%) от 

участниците са добре запознати с Европейските инструменти за валидиране, очевидно 

дължащо се на целевата група от 50% запозната ECTS с (Европейската кредитна система 

за професионалното образование и обучение), докато ECVET (Европейска система за 

трансфер на кредити в професионалното oбразование и обучение) не е толкова популярна. 

Интервютата показаха, че (въпреки резултатите от онлайн проучванията) има различни 

възприятия и конотации за основни термини като "компетенция", "предприемачество" или 

„ключовите компетенции“. Тук разликата между професионалистите ясно се откроява. 

Въпреки това, всички ключови компетенции по проекта PROMOTE се считат за особено 

важни: „инициативност и предприемачество“ е с по-висока оценка по отношение на 

професионалното развитие, а „активната гражданска позиция“ по отношение на личния 

живот. „Умението за учене“ бе оценено като най-важно и в двата контекста. 

Нуждата от валидиране е почти универсално разпознаваема от интервюираните. От друга 

страна, начините, и в частност инструментите, за това не са толкова познати. Налице е 

силно търсене на разпространението на знания в тази насока в цяла Европа и всички 

интервюирани ясно заявяват голяма нужда от подкрепа в този процес. 

 

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само 

личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 

съдържащата се в нея информация. 


