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Подходът за оценка VILMA  

 
 
За оценяване на неформалното обучение  
VILMA използва подхода LEVEL5. Процесът 
LEVEL5 е не просто дейност по 
документиране, а по-скоро представлява 
състоящ се от две части процес, който дава 
предимства както на учащите, така и на  
обучителите. 
 

Мрежата 

 
 
VILMA е част от REVEAL, Групата за 
изследване, оценяване и валидиране на 
неформалното и самостоятелно учене. 
Понастоящем REVEAL е представена от    
LEVEL5 експерти в Австрия, Белгия, Германия, 
Франция, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, 
Полша, Швеция, Словакия, Швейцария, 
Латвия, Литва, Румъния, Испания и Турция.  
 

Контакт:  
 
REVEAL  
Dr. Tim Scholze 
Email: tscholze@reveal-eu.org 
 
Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия. Настоящата публикация 
отразява мнението единствено на автора и 
Комисията не може да носи отговорност в случай на 
използване на съдържаща се в нея информация.  
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Логическата обосновка на VILMA  
 
Мобилността е средство, което допринася към 
личностното и професионалното развитие и  
съдейства за създаването на истинско европейско 
пространство на образование и обучение. 
Европейската харта за качеството на мобилността 
поставя силен акцент върху оценката, признаването 
и сертифицирането и на формалното, и на 
неформалното учене в дейностите по мобилност.  
 
Все пак е  по-скоро трудно да се оценят и валидират 
придобитите в тях компетентности, тъй като голяма 
част от обучителните дейности в случаи на 
мобилност  се състоят в (много често непланирани) 
неформални  обучителни дейности  в ежедневния 
живот на учащите отвъд  обичайния за тях контекст 
на живот и учене.  
 
VILMA има намерение да работи активно по този 
въпрос, като предостави инструменти за оценка и 
доказване на напредъка в компетентностите в 
рамките на дейностите по мобилност.  
 
VILMA се опира на опита, събран по три 
финансирани от ЕС проекта, изпълнявани в периода 
2005-2010 г. (ACT!, ACT-NET и VIP). По време на 
тези проекти бе разработен  и приложен в повече от 
40 обучителни микропроекта в дванадесет страни-
членки на ЕС единствен по рода си подход за 
оценка и доказване на неформалното учене.  
 
VILMA се стреми да прехвърли и адаптира подхода 
и инструментите му към европейските дейности по 
мобилност и да създаде обхватна система за 
оценка, специално приложима за различни дейности 
по мобилност.  
Проектните цели на VILMA 

 
VILMA се фокусира върху доказване на 
компетентности, придобивани от участниците в 
дейности по мобилност. Индивидуалното доказване 
на резултатите от ученето повишава мотивацията за 
участие в такива дейности, за припомняне на 
резултатите от обучението на участниците и за  
размисли върху нови начини за обучение в бъдеще.  
 
VILMA има за цел да покаже влиянието и качеството 
на обучителния процес в дейности по мобилност 
като използва подход, който предлага пределна 
гъвкавост и е особено подходящ за доказване на 
тези компетентности, които са трудни за оценяване 
със стандартизираните системи като например 
междуличностните и социалните компетентности.  
 
В крайна сметка VILMA дава своя принос да се 
видят по-ясно ползите от дейностите по мобилност 
в Програмата за учене през целия живот и по този 
начин и спомага за по-добро приемане сред 
потенциалните участници.  
 
Целевите групи по проекта VILMA 
 
VILMA се обръща към:  

 възрастни учащи; 
 обучители и колеги, ангажирани с национални и 

двустранни обмени и дейности по мобилност; 
 мениджъри, партньори и други членове на 

екипите, заети с  организиране на европейски 
дейности по мобилност; 

 практикуващи оценители и експерти по 
валидиране; 

 експерти от Европейската комисия, 
националните агенции и политически и 
административни органи. 

 
 

Проектните дейности по VILMA 
 
Основни дейности по проекта на VILMA за периода 
между януари 2010 г. и декември 2012 г.: 
 

 събиране на съществуващи подходи и 
инструменти, използвани за валидиране на 
неформално и самостоятелно учене; оценката 
им според това доколко са приложими в 
контекста на дейностите по мобилност; 

 проучване нуждата от оценяване с оглед на 
развиването на компетенции в дейностите по 
мобилност; 

 създаване на опис на възможни резултати от 
ученето чрез дейности по мобилност;  

 разработване на системи за препращане, за да 
се докажат резултатите от ученето и 
разработване на компетентности въз основата 
на системата за оценка LEVEL5, създадена за 
неформално и самостоятелно учене (за да се 
докажат резултати от ученето на когнитивно, 
афективно и свързано с дейностите нива); 

 разработване и провеждане на Европейски 
обучителен курс, който има за цел повишаване 
на вниманието към въпроса с доказването и 
валидирането на неформалното учене и даване 
на възможност на участниците да приложат 
подхода на VILMA в техните проекти за 
мобилност;  

 създаване на транснационална мрежа от 
експерти изследователи и практици, 
допринасяща за по-добро признаване на 
неформалното и самостоятелно учене.   


