Партньори по проекта
Координатор:
BUPNET GmbH,
Гьотинген, Германия
www.bupnet.de

PLATO
Лайден, Холандия
www.plato.leidenuniv.nl

CATRO Bulgaria EOOD
София, България
www.catro.com

Stichting Arcus College
Херлен, Холандия
www.arcuscollege.nl

Подход за оценка
PROVIDE използва системата LEVEL5, която е
специално конструирана да оцени развитието на
личните,
социални
и
организационни
компетентности 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
не
е
просто
упражнение за документиране
на даден прогрес, а е система,
която
може
да
бъде
интегрирана в един цялостен
процес на обучение, който да е от полза за
обучаваните,
обучителите
и
потенциалните
работодатели.

Мрежата
Aquitaine Cap Métiers
Бордо, Франция
www.aquitaine-capmetiers.fr

die Berater®
Виена, Австрия
www.dieberater.com

PROVIDE е част от REVEAL, мрежа за изследване,
оценка и валидиране на неформалното и
самостоятелно обучение, представена в 20
европейски страни- членки.

За контакти и информация:
Д-р Тим Шолце: tscholze@reveal-eu.org

Уебсайт: www.reveal-eu.org и www.vita-eu.org
blinc eG
Гьотинген, Германия
www.blinc-eu.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация отразява само личните
виждания на нейния автор и Комисията не може да бъде
държана под отговорност за употребата на информацията,
съдържаща се в този текст.

PROVIDE
Promoting the Validation and the
Development of Key Competences
in Vocational Education
Промотиране на Валидирането
и Развитието на Ключови
Компетенции в
Професионалното Образование
и Обучение

Обща картина

Цели на проекта

Проектни дейности

Професионалното
развитие
и
повишаването на качествата на
преподавателите за разпознати
като
важен
приоритет
на
Европейско ниво. Въпреки това,
отчасти
поради
голямото
разнообразие в сферата на професионалното
обучение и образование, не винаги е напълно ясно
кои компетенции са нужни на тези експерти, за да
може да изпълняват задачите си, свързани с
професионално обучение и
обучението на
възрастни.
Проектът PROVIDE цели да подобри качеството на
курсовете
по
професионално
обучение
и
образование (ПОО), като комбинира две основни
цели:
1.
Насърчаване
на
продължаващо
професионално развитие (continuing professional
1
development – CPD ) и
2. Повишаване на неговото качество.

PROVIDE цели да обедини тези два успешни
подхода (LEVEL5 и KCAE), да трансферира
получаващия се цялостен подход в практиката на
обучителни
експерти
в
сферата
на
професионалното обучение и образование (учители,
обучители, консултанти и управители на обучителни
институции).

Основните дейности, провеждани между Октомври
2013 и Септември 2015 от екипа на PROVIDE, са:

Това ще бъде постигнато чрез цялостен подход,
насърчаващ
едновременно
развитието
на
ключовите
компетенции
на
експерти
в
професионалното обучение и валидирането на тези
компетенции.
PROVIDE се основава на на два иновативни
подхода и тяхната комбинация и трансфер в
практиката на обучаващите специалисти в ПОО.
Тези два подхода са:
Компетентностна Рамка за Обучители на
Възрастни „КСАЕ“ (разработена в проучване
финансирана от Европейската Комисия и
завършена през 2010 г.)
Системата
LEVEL5
за
валидиране на
резултати от обучения (разработена в
проекти на ЕС в рамката на SOCRATES и LLP)
PROVIDE обединява в международно партньорство
седем опитни организации от Австрия, България,
Германия, Франция и Холандия.
1

CPD или продължаващото професионално развитие е
начинът, по който хората поддържат знанията и уменията,
които са им нужни в професионалния им живот. (Wikipedia)

Казано по-конкретно, ще бъде разработена
компетентностно базирана обучителна система
за обучителни експерти – системата PROVIDE.
Тази система ще позволи придобиването и
валидирането на компетенции, които са ключови за
обучителите. И това ще се случи в различни
обучителни контексти – било то в продължаващо
професионално обучение на самите обучители или
директно чрез учене на работното им място.

Целеви групи
PROVIDE е насочен към:
Обучители,
учители,
фасилитатори
на
обучителни процеси
Разработчици на обучителни програми
Управители
на
институции,
предлагащи
възможности за обучение на възрастни и за
професионално обучение.
Персонал на НПО-та, асоциации и асоциации от
организации, представляващи интересите на
различни групи, свързани с ученето през целия
живот
Представители на гореспоменатите институции,
които могат да разпространят PROVIDEпродуктите към техни членове и партньори.
Оценители и експерти, практикуващи системи за
валидиране на умения.
Представители на министерства, Национални
Агенции и мрежи.

Подготвяне
на
теоретичните
основи
за
компетентностно-базиран обучителен подход за
придобиване на ключови компетенции, базиран
на задълбочен анализ на нуждите на целевите
групи.
Предоставяне на система за фасилитиране на
оценката
и
наблюдаването
на
ключови
компетенции за обучаващи експе.
Разработка на модулен компетентностнобазиран обучителен подход, приложим за
различни целеви групи и контексти на учене.
Разработване и провеждане на обучителен
семинар за PROVIDE методологията за ЧР
мениджъри и Мениджъри Обучение, отговорни
за продължаващото професионално развитие
(CPD) в техните компании.
Пилотиране на PROVIDE подхода както в
модулни обучения, така и при учене на
работното място.
Разпространение на резултатите и добрите
практики от проекта, с цел популяризиране
ползите
от
валидирането
на
ключови
компетеннции на експертите в професионалното
обучение и образоване.
Интензивно изграждане на мрежа от контакти с
цел привличане на заинтересовани страни от
пракиката и от сферата на проучванията и
изграждане на PROVIDE общност.

За повече информация:

www.provide-eu.org

