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Съдържание на презентацията:Съдържание на презентацията:

1. Цели и очаквани резултати от Проект “E-Quality”;

2. Целеви групи на Проект “E-Quality”;

3. Работни пакети на Проект “E-Quality”;

4. ОСОСБЕНОСТИ НА Единната платформа за обучение като основен4. ОСОСБЕНОСТИ НА Единната платформа за обучение като основен
инструмент за създаване на дигитална и финансова грамотност;

5. Конкретни стъпки към реализация на платформата;

6. Документ с политически препоръки.



Цели на Проекта:
• Общата цел на Проект “E-QUALITY - Дигитално образование за социално и

1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „E-QUALITY:

• Общата цел на Проект “E-QUALITY - Дигитално образование за социално и
финансово включване и равенство между половете” е да развие нови умения за
дигитална грамотност, предприемачество и лидерство сред социално уязвимите
групи в Киргизстан като млади мигранти и нискоквалифицирани жени чрез
създаване и насърчаване на устойчив модел на социално включване.

Специфичните цели на проекта са, както следва:
• Изграждане на капацитет за дигитални умения сред младите мигранти

(включително жените) – от основна дигитална грамотност до по-търсени
дигитални умения като големи данни, анализ на данни, защита на данните и
киберсигурност, включително финансови и предприемачески умения на
национално и институционално ниво чрез създаване на Обучителен хъб.национално и институционално ниво чрез създаване на Обучителен хъб.

• Увеличаване на включването и участието на жените в гражданския живот със
стабилни дигитални и лидерски умения за предприемачество.

• Разработване и поощряване на социални и образователни политики за
подпомагане и разширяване на финансовото и социалното включване и на
равенството между половете за уязвими групи от млади мигранти, включително
жени в Киргизстан чрез развитие на иновативни дигитални умения.



ЦГ1. Млади нискоквалифицирани трудови мигранти (на възраст 14-30 години);

2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТ „E-QUALITY:

ЦГ1. Млади нискоквалифицирани трудови мигранти (на възраст 14-30 години);

ЦГ2. Млади момичета и жени (на възраст 14-30 години) с ограничени
възможности за формално образование и развиване на умения;

ЦГ3. Семейства и домакинства на трудови мигранти като участници в процеса
на международна миграция

ЦГ4. Държавни органи: Държавна агенция за младежта, Агенция за начално
професионално образование към Министерството на образованието и науката
на Киргизстан, Държавна служба по миграцията към правителството нана Киргизстан, Държавна служба по миграцията към правителството на
Киргизстан

ЦГ5. Доставчици на образователни услуги



Работни пакети (РП) на проекта са следните:

3. РАБОТНИ ПАКЕТИ ПО ПРОЕКТА

Работни пакети (РП) на проекта са следните:

РП 0. Управление на проекта
РП 1. Разработване на препоръки / политика за устойчив модел на
социално и дигитално включване
РП 2. Разработване / адаптиране на обучителни модули;
РП 3. Създаване на дигитални платформи за разполагане и поддръжка на
обучителни модули, инструмент за обратна връзка и оценка, отчитаща
техническите възможности на целевите групи въз основа на аналитичентехническите възможности на целевите групи въз основа на аналитичен
доклад
РП 4. Пилотни обучителни модули
РП 5. Създаване на обучителен хъб
РП 6. Медийна подкрепа



4. ЕДИННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО 
ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА:

Единната онлайн платформа за обучение се създава чрез Работен пакет 3 и Работен
пакет 5 и е насочена към преодоляване:
(i) на липсата на институции за обучение на възрастни в Киргизстан (Центрове за

професионално образование и обучение) в сферата на професионалното
образование и обучение;

(ii) липсата на разписани нива на професионална квалификация и адекватни
професионални стандарти;

(iii) липсата адекватни обучителни програми, учебни планове и учебни курсове за
потребностите на киргизките мигранти, които работят в Руската федерация,потребностите на киргизките мигранти, които работят в Руската федерация,
Казахстан, Европейския съюз, Обединеното кралство, Турция и др. страни;

(iv) преодоляване изолираността на мигрантските общности и най-вече на младите
работници и на младите жени и момичетата сред тях и осигуряване на
социалното им включване чрез финансова и цифрова грамотност и осигуряване
на знания, умение и компетентности за развиване на предприемаческа дейност;

(v) последствията от пандемията от COVID19, особено за завърналите се от
чужбина мигранти.



4. ОСОСБЕНОСТИ НА ЕДИННАТА ПЛАТФОРМА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ КАТО ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА ДИГИТАЛНА И ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ:
Предвижда се с помощта на единната онлайн платформа да бъдат обучени:
275 мигранти, от които 75 ще са млади жени и момичета и 50 млади мигранти (14 –
30 години). Предвижда се 100 от обучените да получат сертификат за
професионална квалификация.

Чрез платформата ще бъдат обучени и 50 преподаватели (обучители)

От обучените 275 мигранти се предвижда 30 да бъдат използвани като обучители в
обучителния хъб, като те ще служат и за основа на създаване на асоциацияобучителния хъб, като те ще служат и за основа на създаване на асоциация
(общност) на завършилите обучението по финансова и цифрова грамотност.

От обучените преподаватели 30 ще бъдат включени в обучителния хъб с цел по-
нататъшно изолзване към предложените за създаване центрове за подпомагане на
мигранти с цел професионално образование и обучение.



4. ОСОСБЕНОСТИ НА ЕДИННАТА ПЛАТФОРМА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ КАТО ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА ДИГИТАЛНА И ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ:
Предвижда се с помощта на единната онлайн платформа да бъдат обучени:
275 мигранти, от които 75 ще са млади жени и момичета и 50 млади мигранти (14 –
30 години). Предвижда се 100 от обучените да получат сертификат за
професионална квалификация.

Чрез платформата ще бъдат обучени и 50 преподаватели (обучители)

От обучените 275 мигранти се предвижда 30 да бъдат използвани като обучители в
обучителния хъб, като те ще служат и за основа на създаване на асоциацияобучителния хъб, като те ще служат и за основа на създаване на асоциация
(общност) на завършилите обучението по финансова и цифрова грамотност.

От обучените преподаватели 30 ще бъдат включени в обучителния хъб с цел по-
нататъшно използване към предложените за създаване центрове за подпомагане на
мигранти с цел професионално образование и обучение.



Обучителни семинари на място и онлйан (в Исикулска област, Наринска област и
Ошска област на Киргизстан) за доставчици на образователни услуги и

5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

Ошска област на Киргизстан) за доставчици на образователни услуги и
представители на държавната администрация:



Обучителни семинари на място и онлйан (в Исикулска област, Наринска област и

5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:
Обучителни семинари на място и онлйан (в Исикулска област, Наринска област и
Ошска област на Киргизстан) за доставчици на образователни услуги и
представители на държавната администрация:



Обучителни семинари 
на място и онлйан (в 
Исикулска област, 

5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

Исикулска област, 
Наринска област и 
Ошска област на 
Киргизстан) за 
доставчици на 
образователни услуги 
и представители на 
държавната 
администрация:



Създадени онлайн наръчници на киргизки и узбекски езици за работа в онлйан среда

5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:
Създадени онлайн наръчници на киргизки и узбекски езици за работа в онлйан среда
– работа с интерактивни обучителни платформи, за създаване на презентации и
видео уроци и за организация на виртуалната работата в клас:



5. КОНКРЕТНИ 
СТЪПКИ КЪМ 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

Създаден набор от 24
видео урока по цифрова
и финансова грамотност:

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

и финансова грамотност:



5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

Създаден набор от 
24 видео урока по 
цифрова и 
финансова 
грамотност:



5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

Разработени са 
Карти на 
уменията и 
компетентности
те по отделните 
модули, 
представляващ
и фактически 
пълно тяхно пълно тяхно 
описание с 
разписани 
знания, умения, 
компетентности 
и отношение:



5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
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Разработени са 
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модули, 
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пълно тяхно пълно тяхно 
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5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

Изглед на 
платформа
та в 
работен работен 
вариант на 
нейното 
създаване:



5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАТФОРМАТА:

Изглед на 
платформата 
в работен 
вариант на 
нейното 
създаване:



5. КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА:

Изглед на платформата в 
работен вариант на нейното 
създаване – видео уроци към 
всеки модул:



6. СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА МИГРАНТИТЕ:

По проекта се предвижда изграждането на три моделни центрове за професионално 
образование и обучение и подкрепа на мигрантите в Киргизстан:
• В Исикулска област;
• В Ошска област и
• В Наринска област.

Понастоящем центрове за професионално образование и обучение (ЦПО) в Киргизстан 
за възрастни лица практически няма. Съществуват различни НПО, които предоставят 
квалификационни курсове, но издаваните от тях сертификати не са в съответствие с квалификационни курсове, но издаваните от тях сертификати не са в съответствие с 
Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Националната квалификационна рамка 
(НКР) на Киргизстан. Поради тази причина тези документи не се признават в чужбина. 
Създаването на ЦПО представлява и част от Документа с политическите препоръки, 
които е изготвен за нуждите на правителствените органи на Киргизката република в 
сферата на професионалното образование и обучение.



6. ДОКУМЕНТ С ПОЛИТИЧЕСКИ 
ПРЕПОРЪКИ:

По Проект „E-Quality” е изработен 
Документ с политически препоръки 
към киргизките правителствени органи, 
отговарящи за професионалното-
образование и обучение, който включва 
15 основни препоръки, сред които 
въвеждането и на Национална рамка 
за цифрова компетентност на 
Киргизката Република в пряка връзка с Киргизката Република в пряка връзка с 
Европейската рамка за цифрова 
компетентност на гражданите  EU 
DigComp 2.2:
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