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ЦЕЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

 Да подпомогне координаторите/партньорите на проекти по
Еразъм+ при изпълнението на проектините дейности и тяхното
ефективно управление

Да осигури практическа информация и насоки, които да се
използват по време на изпълнение на проектите

Да насърчи участниците да управляват качествено
проектите по Еразъм+ на всички етапи от процеса на
тяхната реализация

Да създаде база за ползотворна дискусия и обмен на
идеи и добри практики между участниците по време
на събитието

 Да осигури на участниците насоки за критериите за оценка
на качеството на проектите



ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ИМА ЗА ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА

УМЕНИЯТА И ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ, КАКТО И

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И

РАБОТАТА С МЛАДЕЖТА.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +



ОЦЕНКАТА ПОКАЗВА ДО КАКВА СТЕПЕН ЦЕЛИТЕ И

ЖЕЛАНИТЕ/ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА БИЛИ ПОСТИГНАТИ НА

РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ДАДЕН ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+.

ОЦЕНКА - ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНО СЪБИРАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ

И ОТЧИТАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УМЕСТНОСТТА,

ЕФЕКТИВНОСТТА, ЕФЕКТИВНОСТТА, ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И

УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОЕКТА.

+

ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО
НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 



ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА
ЕРАЗЪМ + 

Цикълът на проектите, приет от Европейската комисия, се състои от 
пет фази: 
Програмиране - анализира се ситуацията,  за да се идентифицират
проблеми, които да бъдат прешени
Дефиниране - определя се проектната идея, въз основа на която ще
се структурира проекта 
Формулиране - подробно се  разработва проектната идея, която
след това се оценява; 
Изпълнение - мобилизират се ресурсите - човешки, финансови и др.  
за изпълнение на проекта, оценява се напредъка, за да определи 
дали проектът се движи към постигане на целите си;
Оценка- финансиращата организация и организацията - партньор
оценяват проекта, за да определят какво е постигнато, като
резултатите от оценката се използват за подобряване на качеството.



Диаграма на жизнен цикъл на проект



Видове оценки на качеството на проектите по
Еразъм+

Качествена оценка на проектното предложение  на 
етап кандидатстване пред Националната агенция  -
от външни оценители

Вътрешен мониторинг - Самооценка на проекта - от 
координатора и партньорите, участващи в проекта 

Мониторинг и контрол на проекта в процеса на 
изпълнение - от служители в ЦРЧР 

Оценка на качеството на проекта след приключване 
на проектните дейности - от независими външни 
оценители 



Мониторинг и контрол

Мониторинг и контрол

Състои се от процесите, с които се извършва наблюдение
на изпълнението на проекта, така че потенциалните
проблеми да могат да бъдат своевременно идентифицирани
и да се предприемат коригиращи мерки, когато е

необходимо, за контрол на изпълнението на проекта.



Наблюдение

На този етап по проекта е изключително важно да 
наблюдавате всяка задача, за да сте сигурни, че 
изпълнението й не изостава от графика. 



План за действие

. 

Плана за действие - представлява внимателно изготвен документ,
показващ как, къде, кога и от кого ще бъдат постигнати резултатите
на проекта.
Плана за действие има за цел да ни покаже:

дали целите на проекта са постижими

какви са необходимите ресурси за тяхното постигане;

достатъчно ли е определеното за това време;

какви са рисковете, свързани с постигане на целите;

какви са отговорностите на екипа;



План за действие

. 

Добре разработеният План за действие ще ни помогне да 
избегнем: 

твърде много дейности да се извършват в един н същ
времеви отрязък;

наличните ресурси да не са достатъчни;
да има пропуснати дейности ;
да не са съобразени зависимостите и връзките между 

отделните дейности ;
да липсва връзка между дейностите и резултатите ;
да има закъснения в доставките на ресурси, което да 

наруши графика за изпълнение
да са направени твърде оптимистични, а понякога и 

нереалистични допускания за резултатите на проекта



Основни аспекти на
оценката/самооценката на качеството на

проектите

Оценка на процеса на 
работата по проекта -

оценява се изпълнението на 
проектните дейности

Оценка на 
резултатите/продук

тите

Оценка на 
разпространението

на резултатите

Оценка на устойчивостта на 
резултатите от проекта 

Индикатори . 

За оценка на всеки 

от аспектите следва да се дефинират 
качествени и количествени индикатори!



Оценка на процеса на
работата

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

- Какви са измеримите резултати от проекта като процеси или

продукти?

- Кои теми да се оценяват?

- Как ще се събира информация?

- Кога ще се събира информация?

- Чия задача ще бъде обработката на събраната

информация ― на всички партньори или на една

партньорска институция?

- Нужно ли е да се отделя допълнително време и средства за

тази дейност?



Оценка на процеса на работата - 2 

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

- Достигнати ли са целите и приоритети на проекта и ако не

са, каква е причината, какво следва да се промени?

- Имат ли всички участници в проектните дейности

увереността , че могат да дадат максимално възможния

принос за проекта и ако не могат, какво следва да се

промени?

- Придобили ли са участниците нови знания и умения при

участието си в дейностите по проекта и ако не са какво

следва да се промени?



Оценка на процеса на
работата -3 

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

- Адекватна и ефикасна ли е комуникацията сред
партньорите и ако не е какви са причините за това и какво

следва де се промени?

- Работят ли членовете на екипа по проекта съвместно за

постигане на общите цели и приоритети и ако това не се

осъществява какво следва да се промени?

- Изпълнили ли са партньорите съгласуваните задачи и ако не

са на какво се дължи това и какво следва да се промени?



Оценка на резултатите/продуктите

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

-Помага ли проектът да се повишат успеваемостта,

знанията и уменията на представителите на

конкретната целева група и/или на пряко

участващите служители на организациите и ако това

не е регистрирано, какво следва да се промени?

- Оказва ли проектът въздействие върху работния

процес или учебната програма на участващите

организации?



Оценка на резултатите/продуктите- 2   

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

- Повишили ли са мотивацията си представителите на

целевата група и участниците, както и способността си да се

учат от темата на проекта. Какви са причините, ако това не е

постигнато и какво следва да се промени?

- Постигнал ли е проектът по-голяма обществена

осведоменост за европейското измерение на образованието

и ако не е какви са причините за това и какво следва да се

промени?

- Гарантирана ли е устойчивостта на постигнатите резултати и

ще продължат ли те да се използват от целевата група в

конкретната организация?



Оценка на разпространението на
резултатите от проекта

В контекста на програма „Еразъм+“ разпространението на

резулатите включва колкото е възможно по-широко

разгласяване на информацията за успеха на проекта и за
резултатите от него!

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

- Какви проблеми разрешава проектът ?

- Какви конкретни нужди задоволява проектът?

- Какви са очакваните резултати?

- Кои са потребителите/заинтересованите сектори, за които са

важни и приложими резултатите от проекта?



Оценка на устойчивостта на
резултатите от проекта

 Въпроси, които могат да бъдат част от плана за

оценка:

- Какви проблеми разрешава проектът?

- Какви конкретни нужди задоволява проектът?

- Какви са очакваните резултати?

- Кои са потребителите/заинтересованитестрани и сектори,

за които са важни и приложими резултатите от проекта?

- Източник: Ръководство за управление на проекти по

Програма „Еразъм+, 2014 - 2015, ЦРЧР



Инструменти за оценка на
проектите

В зависимост от оценяваните аспекти на проекта
организациите могат да използват редица инструменти за
оценка:

- въпросници;

- проучвания;

-фокус - групи;

- дискусионни групи;

- интервюта;

- обсъждания по време на работните срещи ;

- др. инструменти …………………………………………..



Външна оценка на
качеството на проектите

Основни принципи, залегнали в методологията за външна

оценка:

- Релевантност/уместност : Доколко релевантни са целите на

проекта по отношение на едентифициранте проблеми;

- Ефективност: Какви механизми са били използвани за превръщане

на ресурсите в резултати или резултати?•

- Ефективност: Доколко проектът е постигнал своите специфични и

общи цели?

- Полезност: Проектът оказва ли очакваното въздействие върху

целевата група във връзка с техните нужди?

- Устойчивост: До каква степен може да се очаква промените/

ползите да продължат след като роектът е завършен?

- Добавена стойност: Би ли се случила интервенцията без

финансовата подкрепа, осигурена за ипълнение на проекта?



ИНСТРУМЕНТИ В ПОО

 Европейска/Национална квалификационна рамка за Учене през целия живот

(НКР/EQF)

 Европейска система за трансфер на кредити в ПОО (ECVET)

 Европейска рамка за осигуряване на качеството в ПОО (EQAVET)

 EUROPASS

 ESCO

 Валидиране на неформално придобити знания,умения и компетентности

 Европейска система за натрупване и трансфер на кредити във висшето

образование (ECTS)

 Кариерно ориентиране през целия живот

 Документи за осигуряване провеждането на качествена мобилност Цел:

Постигане на прозрачност на квалификациите и признаване на

уменията, улесняване на мобилността

и ученето през целия живот и достъпа до пазара на труда



Оценка на качеството на проектите
по Еразъм +   -

ползи за организациите
Повишават се изискванията на 
организациите на етап определяне на 
проектната  идея и на етап подготовка на 
проектните предложения по Програма 
Еразъм +

Организациите се стремят да изграждат 
култура за оценяване/самооценяване на 
качеството на проектите по Еразъм + 

Организациите работят целенасочено за 
качественото изпълнение на одобрените  
проекти по Еразъм + и за селектирането им 
и присъждане на отличие „Знак за 
качество“! 



Благодаря Ви за вниманието!

Очаквам Вашите въпроси за
дискусия?


