
  

   

 

Интересува ли се вашата организация от 

проследяването на завършилите ПОО? 

Вижте проекта OnTrack! 
 

 

 

Защо извършваме този проект? 

Качествената информация за това какво правят завършилите ПОО след 

напускане на образованието и обучението, как използват знанията, 

уменията и компетенциите, които са натрупали, е от съществено значение 

за разбирането на причините за проблемите, свързани с пригодността за 

заетост, и факторите за успех в определени региони, икономически 

сектори или за завършилите специални институти и дисциплини. Проектът 

“On Track” отговаря на идентифицираните нужди и в рамките на него ще 

се разработи, оцени и внедри система за проследяване на завършилите 

ПОО за завършилите ПОО. 

 

 



  

 

 

Какви са целите на проекта?   

 Да се анализира задълбочено контекста и потребностите във всяка 

страна 

 Да се разработи система за проследяване на завършилите ПОО на 

институционално ниво, която да се впише в системата за 

осигуряване на качеството на доставчиците на ПОО 

 Пилотно тестване и прилагане на системата за проследяване, 

създаване на механизъм и интегрирането му в процесите за 

мониторинг на системата за ПОО 

 Подкрепа за доставчиците на ПОО при внедряване на механизма за 

проследяване и при интегрирането му в своята система за 

осигуряване на качеството 

 



 

 

Срещи по проекта 

 

 

 

 

Първата среща по проекта се проведе във Виена на 15 и 16 ноември. 

Запознахме се и това ни помогна да установим стълбовете на проекта!  

 



 

 

Втората среща се състоя на 9 и 10 май в София, България. Сравнихме 

контекста на проследяване на всяка страна и очертахме необходимите стъпки 

за създаване на системата за проследяване!  
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