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Искате ли да валоризирате 
трудовия си опит?

Искате ли да разберете, 
дали Вашият опит ще 
бъде признат в друга 
европейска страна? 

МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ!

Ето как става!

Разработки и партньори

WWW.VALORIZENFIL.EU

Какво представлява признаването 
на неформално придобитите 
знания и умения? 

Това е процес, който може да се 
случи във всяка една в Европа и се 
управлява от правила, наложени 
от Европейския съюз.  

Процесът преминава през 4 фази:

- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
- ДОКУМЕНТИРАНЕ
- ОЦЕНКА
- СЕРТИФИЦИРАНЕ

Повече информация можете да 
намерите в тази брошура.

КАСА ДИ КАРИТА АРТИ 
Е МЕСТИЕРИ (ИТАЛИЯ)

ТРЕНИНГ ВИЖЪН 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО 
МЕНИДЖМЪНТ 

(БЪЛГАРИЯ)

ЕВРОПЕЙСКИ 
КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

(БЕЛГИЯ)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В 
ИСПАНИЯ (ИСПАНИЯ) 

НАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 
В ПТУЙ (СЛОВЕНИЯ)

ГРЕТА ДЮ ВАЛЕ – ЛИЦЕЙ 
ШАРЛ И АДРИЕН ДЮПЮИ 

(ФРАНЦИЯ)



Валидирането на компетенциите се 
осъществява от оторизирани органи на 
територията на всяка една страна. 

Този проект позволява да се достигне до 
основната информация как и дали резултатите 
от неформалното и самостоятелно учене, 
придобити в една страна-членка на ЕС, могат 
да бъдат признати в друга, като напр.

- 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?

Валидирането е още една възможност да 
се обяснят и потвърдят компетенциите, 
придобити самостоятелно и в 
неформален, и да се използват тези  
компетенции за нови цели – като смяна 
на професията или последващо обучени. 
Посредством валидирането, извършено 
от компетентен орган, изграждането на 
неформално придобитите компетенции 
се измерва чрез стандартите на 
формалното обучение. В резултат на това, 
се придобива сертификат за професия 
или част от професия.

Един човек може да покаже, че има 
умения чрез квалификацията, която е 
придобил, или чрез автобиографията си. 

ЗАЩО ИМА ЕВРОПЕЙСКА 
ПЪТЕКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ?

ЗАЩО ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ПОЛЕЗНО?

КОИ СА ЕТАПИТЕ, ПРЕЗ КОИТО ПРЕМИНАВА 
ПРОЦЕСА НА ПРИЗНАВАНЕ (ВАЛИДИРАНЕ) 

НА УМЕНИЯТА?

Във всяка европейска страна той се 
състои от 4 стъпки:

ИДНЕТИФИЦИРАНЕ 

на индивидуалните резултати, придобити 
чрез неформално и самостоятелно 

учене;

ДОКУМЕНТИРАНЕ 

на индивидуалните резултати, придобити 
чрез неформално и самостоятелно 

учене;

ОЦЕНКА

на индивидуалните резултати, придобити 
чрез неформално и самостоятелно 

учене;

СЕРТИФИЦИРАНЕ

на резултатите от оценката под формата 
на квалификация (професия), част от 

професия, кредити в професионалното 
образование и обучение и т.н.


