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Социално предприемачество => активно гражданство

Образование и УЦЖ

Младежки дейности 



Валоризиране на висококвалифицираните мигранти (VALORIZE)
Договор № 2014-1-IT02-KA204-003515

Стратегическо партньорство в областта на 
образованието за възрастни 

Проектът създаде се пилотна практика за оценка и валидиране на 
уменията на мигрантите със средно професионално и висше 
образование, така че им се осигури възможност за заетост по 
специалността и пълноценно участие на пазара на труда в 
приемащите страни.

Партньори: Каса ди Карита Арти е Местиери (Италия), Координатор; Фолксуниверситет (Швеция); Център за учене
през целия живот към Университета Нюрнберг (Германия); Академия за продължаващо обучение ЕСС (Австрия);
Сдружение на институциите за продължаващо обучение в област Вале - ГРЕТА (Франция), МИМ



Фокус върху личностните умения

Резултати

Валоризиране на висококвалифицираните мигранти (VALORIZE)
Договор № 2014-1-IT02-KA204-003515

Резултати

Рамка  и  скала  за  оценка  на  личностните умения  съгласно   
изискванията на работодателите, разработени след  паралелно 
анкетно проучване в страните на организациите-партньори; 
Модел за оценка на личностните умения – MOSSA
Модел за обучение по личностни умения - МOSSE;
Модел за промотиране на меките умения,  включително чрез 
създаване на лични портфолиа и он-лайн профили - MOSP



Модел за оценка и валоризиране 
на личностните/меките умения 

MOSSAMOSSA

Валоризиране на висококвалифицираните мигранти (VALORIZE)
Договор № 2014-1-IT02-KA204-003515

Умения, които да 
бъдат промотирани 

Умения, които да 
бъдат развивани 

MOSP 

Модел  за 
промотиране на 
меките умения 

MOSP MOSSE 

Модел за 
изграждане на 
меки умения 

MOSSE 



Философия
Изграждането на личностни умения може да допринесе за 
решаването на проблемите с некачествената заетост и 
младежката безработица сред уязвимите групи на пазара 

Валоризиране на висококвалифицираните мигранти (VALORIZE)
Договор № 2014-1-IT02-KA204-003515

младежката безработица сред уязвимите групи на пазара 
на труда - много от младите хора и мигрантите в целия ЕС 
заемат временни работни места, които са под нивото им 
на образование => добавена стойност и за 
работодателите;

Инициативата е номинирана като добра практика от 
Европейската Комисия

http://valorize.odl.org/contact.html



ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА (NFIL)
Договор № 2018-1-IT02-KA204-048012

Стратегическо партньорство в областта на 
професионалното образование и обучение

Основни цели 
 Да се анализира текущото състояние на процесите на валидиране на резултатите от 

неформалното и самостоятелно учене за мигрантите в различни европейски страни 
 Да се сравнят методите на валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно 

учене в 6 страни-членки за >20 професии в > 4 икономически сектора: търговия, кетъринг и 
хотелиерство, ИКТ и социални дейности 

 Да се създаде отворена база от данни за идентифициране на резултатите от неформалното 
и самостоятелно учене,  които могат да бъдат признати в различните страни-членки

 Да се създаде устойчива мрежа от оператори, които да предоставят съвети за признаване 
на умения, придобити в различни държави



ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА (NFIL)
Договор № 2018-1-IT02-KA204-048012

Съпоставимост на квалификациите и професиите

• Как и дали резултатите от неформалното и самостоятелно учене, 
придобити в една страна-членка на ЕС, могат да бъдат признати в 
друга?друга?

• Възможно ли е да се сертифицират умения за придобиване на 
цялостна квалификация или само отделни компетенции?

• Кой има право да сертифицира?

• Какви процедури трябва да се спазват?

• Какви документи се изискват? 

• Присъждат ли се кредити за последващо обучение за 
сертифицирани умения, придобит чрез неформално и 
самостоятелно учене? 



ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА (NFIL)
Договор № 2018-1-IT02-KA204-048012

Нашите продукти



ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА (NFIL)
Договор № 2018-1-IT02-KA204-048012

On-line база за проверка в реално време, отворен код

http://valorizenfil.eu/http://valorizenfil.eu/
https://database.valorizenfil.eu/

Партньори: Каса ди Карита Арти е Местиери
(Италия), Тренинг Вижън (Великобритания),
Конфедерация на учебните центрове в
Испания , Грета дю Вале – Лицей Шарл и
Адриен Дюпюи (Франция), Народен
университет в Птуй (Словения), МИМ



ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА (NFIL)
Договор № 2018-1-IT02-KA204-048012

Йерархия и организационна структура на БД

Търговия

Професия 1

Страна 1 

Квалификация 1.1

Страна 1

Квалификация 1.2

Страна 1 

Квалификация 2.1
Ниво 1: Сектор на икономическа дейност (4)

Ниво 2: Професия (5 x 4 = 20, ESCO) 

Ниво 3: Страна (7)

Ниво 4: Квалификация (20 x 7 = 140, ДОИ)

Професия 2

Квалификация 2.1

Страна 2

Квалификация 2.1

....
Хотелиерство/

Ресторантьорстово
...

ИКТ ...

Социални дейности ....



ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА (NFIL)
Договор № 2018-1-IT02-KA204-048012

Пилотно тестване в България (2020-2021)
Оценка и индивидуални консултации с 41
участника, от тях 22 чужденци – изготвени 41
досиетадосиета
Проведени 13 интервюта
Консултации и он-лайн попълване на документи
за 28 участника (става дума за документацията,
разработена по проекта)
Насочени за валидиране: 8 за
„Сервитьор/барман“, 5 за „Екскурзовод“, 3 за
„ОТЗ“, 3 за „Готвач“, 2 за „Администратор в
хотелиерството“

Основно предизвикателство: събиране и описване на
изискуемите документи



Иновативни образователни инициативи

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА 
обучение по гражданско участие 
(Проект 2020CE16BAT118)

МОБИЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА 

Свалете  безплатно от Google Play!

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА 
обучение по социално 
предприемачество 
(Проект 2018-3974/ 
001-001)



Благодарим за вниманието!

Международен институт по мениджмънт
imi.youth@gmail.com

гр. Варна 9000, ул. Оборище 13А                                                                               гр. Добрич 9300, ул. България 3

Тел . 00359 52 620 871, 00359 655626 Факс: 00359 58 605760


