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кариерно развитие в професионалните училища за развитие на ключови 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ ДЕКО  

 

 ИДЕЯ НА ПРОЕКТА 

 
Икономическата криза, която започна през втората половина на 
миналото десетилетие, създаде особено несигурна ситуация за днешното 
младо поколение. Младежката безработица е едно от главните 
предизвикателства, пред които страните-членки на ЕС са изправени 
днес. Затова е важно младите хора да получат достъп до обучение, 
което съответства на нуждите на пазара на труда, създава връзки с 
бизнеса и открива ефективни пътища към трудова заетост. 
 
Идеята на проекта е насочена към   подобряване на 
конкурентоспособността на младите хора чрез оптимизиране на 
обучението и по-голямото му съответствие с нуждите на бизнес 
средата. 
 
Имайки предвид растящото търсене от страна на работодателите на 
работници, притежаващи не само технически, но и други общи 
компетентности, които   улесняват адаптирането им към променящите 
се изисквания на днешния бизнес свят, този проект акцентира върху 
развитието на тези компетентности като ключови за успеха на 
учениците, преминали ПОО, на пазара на труда. 
 

 
 

 ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Главната задача на проекта ДЕКО е да се идентифицират общите или 
ключови компетентности необходими за успешната реализация на 
учениците от професионалните училища на пазара на труда и да се 

 
Идеята на проекта е 
насочена към   
подобряване на 
конкурентоспособност
а на младите хора чрез 
оптимизиране на 
обучението и по-
голямото му 
съответствие с 
нуждите на бизнес 
средата. 
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разработят насоки за кариерно консултиране в професионалното 
образование с оглед на развитието на тези ключови компетентности. 
Това е базирано на резултатит от проучване и обсъждане сред 
работодателите във всички страни участнички в проекта.  
Реализираните по проекта дейности са насочени към  постигането на 
следните специфични цели:   
 

- Насърчаване на професионалното развитие на консултантите по 
кариерно развитие в професионалните училища;  

- Осигуряване на по-добро обучение за развитие на ключови умения 
на учениците от професионалните гимназии с цел успешна 
реализация на пазара на труда;  

- Развитие на услуги за представителите на пазара на труда в 
сътрудничество с професионалните гимназии и експертните 
организации; 

- Задоволяване на нуждата на бизнеса от квалифицирана работна 
ръка. 

 

 
 
 

 ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА 

 
Партньорските организации по проекта имат богат предишен опит в 
сферата на професионалното обучение, базиран на успешно 
реализирани проекти, и разполагат със създадена през годините 
широка мрежа от контакти в малки и средни предприятия, училища, 
образователни и бизнес асоциации, областни органи и заинтересовани 
лица. Всичко това гарантира много добри познания относно ключовите 
компетентности, необходими за успешната реализация на учащите с 
професионално образование на пазара на труда.  

 

 
 
 

 
Главната цел на 
проекта   е да се 
идентифицират  
ключови те 
компетентности 
необходими за 
успешната реализация    
на пазара на труда. 
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 Обществена институция Център за професионално образование  и 

обучение в Паневежис, основана през 2000 г., е едно от най-големите 
училища за професионално обучение в Северна и Източна Литва. В 
центъра се преподават широк спектър от специалности, като в него се 
обучават около 1200 ученика. Центърът предлага не само 
професионално образование и обучение, а също така и професионално 
образование в съчетание със средно образование. В края на месец 
октомври 2013 г. центърът получава сертификат за качество, който 
удостоверява, че отговаря на изискванията на ISO 9001:2008 (LST EN 
ISO 9001:2008). Центърът участва в реализацията на различни 
финансирани от ЕС проекти и други програми, като също така създава 
тесни връзки с бизнес сектора, образователни институции, общината, 
бюрото по труда, средни училища и гимназии. 
 

  
 
 

 Бизнес консултативен център в Паневежис (PBAC) е 
неправителствена местна организация, учредена през 1995 г., която 
стимулира публичното предприемачество, бизнес развитието и ръста 
на трудовата заетост, като се стреми към икономическото и социално 
развитие на Паневежис и други окръзи в Литва чрез предоставяне на 
висококачествени пазарно ориентирани услуги.   Основните дейности 
на центъра са: обучения и консултиране на хора, интересуващи се от 
предприемачество, развиване на умения с оглед на успешния достъп 
до пазара на труда, създаване на собствено работно място, както и 
участие в проекти и тясно сътрудничество с местни професионални 
гимназии, колежи и университети. 
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 Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна 
техника „Г. С. Раковски“ е професионална гимназия в град Плевен, 
България. Политиката на училището е съсредоточена върху 
креативността, доброто владеене на чужди езици и работата в екип на 
учениците в съчетание с ключови компетентности и технически 
умения с цел увеличаване на шансовете им за намиране на добри 
работни места в бъдеще. Партньорството с други училища осигурява 
на учениците възможност за разширяване на познанията им за 
културата, историята, старите занаяти и традиции, за развиване на 
добри умения за комуникация с партньори из цяла Европа, което 
мотивира  учениците да търсят нова информация посредством 
участие в изследователски дейности. 

 

 

 

 
 
 Национална школа по мениджмънт /НШМ/ е неправителствена 

организация със седлище в София, България. НШМ е специализирана  
в обучения за развиване на ключови компетентности. В качеството си 
на доставчик на професионално образование (ПОО център), школата 
осигурява постоянни и близки връзки с работодатели и стратегическо 
разбиране на нововъзникващите нужди на пазара на труда, което е 
допълнителна гаранция, че обученията за младежи по ключови 
компетентности са адекватни на трудовия пазар. 

 

 

 

 
 Методо Консулторес е международна консултантска фирма за 

усъвършенствани услуги в обучението, трудовите и социални 
изследвания и изготвянето и реализацията на съвместни проекти, 
като използва нови технологии с цел предоставяне на иновативни 
решения, които оптимизират ресурсите на клиентите. Фирмата има 
над петнадесетгодишен опит в разработването на комплексни 
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проекти за обучение, целящи максимизиране на производителността 
както на компаниите, така и на хората. Методо Консулторес 
притежават „Сертификат за система на управление“ от дружество 
ДиЕнВи Бизнес Ашуърънс. Организацията е сертифицирана по 
стандарт ISO 9001:2008 и участва в много национални и 
международни съвместни проекти и обществени поръчки в Европа и 
Южна Америка във връзка с обучения и социално-трудовата сфера. 
 

 

 

 

 

 Интегриран държавен център за професионално образование 
„Милосърдие“ (Валенсия, Испания) е най-голямата професионална 
гимназия в   регион  с   ок. 3000 ученика и 160 учители по 
професионално образование и обучение. Учениците   изучава: бизнес 
администрация, търговия, маркетинг, електроника и социално-
културни услуги. Също така се предлагат и вечерни и нощни занятия, 
предназначени за работници, записани в целодневни програми.  

 
Гимназията   е официален център за електронно ПОО обучение за  
област Валенсия. От 2006 г. предлага няколко програми за редовна 
форма на електронно обучение. Гимназията има участие в редица 
европейски проекти (Лингва, Коменски, Сократ, Леонардо да Винчи и 
Еразъм) и е носител на Хартата Еразъм. 
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 Търговско-промишлена палата на гр. Тарсус /TTSO/ работи в тясна 

връзка с бизнеса. Палатата е посветила дейността си на осигуряването 
на качествено обслужване и създаването на възможности за успех на 
членуващите в нея предприятия. За тази цел се фокусира върху 
сътрудничеството между предприятията чрез членската си маса, 
провеждането на обучения за членуващите предприятия, 
осигуряването на възможности за отстъпки за бизнес членове и 
стремежа към създаване на нови и иновативни инициативи за 
възраждане и в полза на бизнеса и общността в гр. Тарсус. 

 

 
 

 
 
 
 Многопрофилна гимназия „Емин Касапоолу”  в Йешилкьой, Турция. 

Тя е областно държавно училище с 19 учители и 150 ученици, което 
предлага три вида образователни програми: програма с академична 
насоченост, професионални  предмети и обикновени гимназиални 
предмети. Целта е да се повиши качеството на образованието, да се 
открият различни методологии, да се следват най-новите разработки, 
като се правят разумни сравнения с други учебни заведения и 
откритост към нови идеи, подходи и форми.  
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Всички партньори участваха активно в проучвателния етап на проекта. 
Партньорите,  ориентирани повече към бизнеса проведоха онлайн 
проучване чрез анкета сред работодателите в четирите държави по 
проекта, а  институциите за ПОО организираха  обсъждания на кръгла 
маса с работодатели.  
 
Основните констатации от отделните проучвания са представени и 
обсъдени по време на втората среща по проекта в гр. София (България) 
през месец юли 2015 г. Заключенията от проучването са представени в 
Доклад, изготвен от Националната школа по мениджмънт (България). 
 
След това всички партньори оказаха необходимата подкрепа на Методо 
Консулторес за изготвянето на настоящия документ (Нарчник за 
координаторите по кариерно развитие в професионалните училища 
за развитие на ключови компетентности в сътрудничество с 
работодателите) чрез предоставяне на коментари и идеи във връзка с 
методологиите и добрите практики с оглед на ефективното въвеждане на 
обученията за развитие на ключови компетентности в учебните програми 
на центровете за ПОО. 
 
И така, обединявайки капацитета на тези различни организации от 
различни държави и сфери, постигнахме плодотворен синергичен 
ефект, чийто резултат е описаният тук краен продукт. 
 

 

 
 

 

 

 

Всички 
партньори 
участваха 
активно в 
проучвателния 
етап 
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 ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ 

 
Настоящият документ (Насоки за координаторите по кариерно 
развитие в професионалните училища за развитие на ключови 
компетентности в сътрудничество с работодателите) е разработен 
на базата на проучване, проведено от всички горепосочени партньори по 
проекта. След като идентифицирахме най-търсените ключови 
компетентности, които според работодателите биха позволили на 
учениците от професионални гимназии по-добър достъп до пазара на 
труда, ние се опитахме да съберем и обобщим най-важните идеи, 
предложения и образователни подходи, които биха могли да подобрят 
придобиването на съответните ключови компетентности от учащите 
в системата на ПОО. 
 
Насоките се опитват да дадат отговор на следните въпроси: 
 

 
 

 
 

 
 

Тези насоки са на разположение по всяко време за всички с 
интереси в областта на ПОО, тъй като документът е 
публикуван на уебсайта на проекта срещу безплатен достъп 
(http://deco-erasmus.weebly.com/project.html) 

 
 

Кога? 

Съществува необходимост от подсилване на сътрудничеството 
между институциите за ПОО и пазара на труда посредством 
представяне на полезни препоръки, съвети и добри практики 
относно развиването на ключови компетентности. 

 
 

Защо? 

Този документ може да е полезен за всички участници или 
заинтересовани страни, ангажирани с процеса на 
професионално обучение и образование (кариерни 
консултанти, учители и обучители, директори на центрове за 
ПОО, изготвящите политиките в тази област и ученици от 
професионални гимназии). 

 
 

Кой? 

Потребителите могат да получат основни идеи и препоръки относно 
аспектите, които следва да бъдат разгледани с оглед на правилното 
развитие на ключови компетентности сред учениците в 
професионални гимназии, както и конкретни примери и 
инструменти, които понастоящем показват добри резултати в много 
институции за ПОО и които могат да улеснят тяхното разбиране. 

 
 

Как? 

http://deco-erasmus.weebly.com/project.html
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КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОО 

 
Така наречените „ключови компетентности“ – знания, умения и нагласи, 
които ще помогнат на учащите да постигнат лична реализация и по-късно в 
живота да намерят работа и да участват в обществото, са ключов въпрос, на 
който Европейската комисия постоянно обръща внимание и подчертава. 
 
През последните години бяха разработени няколко дейности, отнасящи се 
до законодателството, осигуряващи подкрепа за различни инициативи във 
връзка с тях и подчертаващи значението им в различни документи и други 
дейности.   
 
По този начин ученето през целия живот вече се разглежда като 
необходимост за всички граждани, при което уменията и компетентностите 
играят решаваща роля и трябва да бъдат развивани през целия ни живот, 
не само с оглед на личната ни реализация и способността ни да участваме 
активно в обществото, в което живеем, но и заради способността ни да 
постигаме успехи на един непрекъснато променящ се пазар на труда. 
 
Познанията, уменията и пригодността на европейската работна ръка са 
основен фактор в иновациите, производителността и 
конкурентоспособността на ЕС. Растящата интернационализация, 
скоростният темп на промяна и постоянното внедряване на пазара на нови 
технологии означават, че европейците трябва на само да поддържат 
актуални своите специфични умения, свързани с работата им, но и да 
притежават универсалните компетентности, които ще улеснят адаптирането 
им към промени.  
 
Компетентностите на хората също така допринасят за тяхната мотивация и 
професионалната им удовлетвореност на работното място, като по този 
начин влияят на качеството на работата им. 
 
Курсовете за професионално обучение в средните училища трябва да 
направят възможно развитието на ключови компетентности, така че 
преходът от образователната система  към работно място да бъде по-плавен. 
 
Промените в професионалните училища трябва да станат особено 
актуален въпрос. Необходимо е разработването на нови учебни програми и 
планове, така че да се отвори място за развитието на ключови 
компетентности.  
 
Също така е необходимо да се обърне специално внимание на 
квалификацията на учителите и обучителите в тези училища с оглед на: 
 

 Развиване на разбирането им за настоящите нужди на учащите и 
бизнес средата, 

 Подобряване на подготовката им да отговарят на тези нужди, 
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 Осигуряване на необходимите им методологически инструменти, 
които да се ползват в учебния процес. 

 

Това са аспектите, които проект ДЕКО се опитва да разгледа, като акцентира 
особено на училищата за професионално обучение и нуждата им да 
включат инструменти  за въвеждане на ефективни методи за 
преподаване и оценка на ключови компетентности, които да доведат до 
по-добра пригодност за трудова заетост на учениците от професионални 
гимназии при навлизането им на пазара на труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Познанията, 
уменията и 
пригодността на 
европейската 
работна ръка са 
основен фактор в 
иновациите, 
производителност-
та и 
конкурентоспособ-
ността на ЕС 
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ПРОУЧВАНЕ 
 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЕКТ ДЕКО 

 

За да се подходи към целта на проекта във връзка с идентифицирането на 
ключовите компетентности, необходими за успешната реализация на 
учениците от професионални гимназии на пазара на труда, и изготвянето на 
насоки за консултантите по кариерно развитие в професионалните училища 
за развиване на тези ключови компетентности, в първия етап от 
изпълнението на проекта бе определена група от ключови 
компетентности, за да се проведе проучване (чрез анкети и провеждане на 
кръгли маси). 
 
Целта на проекта не беше да се акцентира точно върху зададените от 
Европейската референтна рамка ключови компетентности, а да се насочим 
към тези, които според общото ни разбиране, на базата на опита на 
партньорите в професионалното обучение и пазара на труда, са най-желани 
от работодателите. Въпреки това, компетентностите, на които сме 
наблегнали имат универсален характер и общи аспекти, които могат да се 
открият в Референтната рамка и също така отговарят на така наречените 
„меки умения”. 
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Идентифицирането на ключови копетентности е необходимо за успешната 
реализация на учениците от професионални гимназии на пазара на труда 
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Събрахме тези ключови компетентности/умения в следните групи: 
 

 Ефективна комуникация (активно слушане, способност за задаване и 
отговаряне на въпроси, емпатия …) 

 Способност за работа в екип (сътрудничество, връзка с колегите…) 
 Предприемчивост (способност за създаване на нови идеи и 

възможности, управление на риска, гъвкавост…)   
 Способност за решаване на проблеми (концентрация и разбиране на 

причините за проблемите, участие в решаването им и предлагане на 
решения…) 

 Самостоятелно управление на стреса на работното място 
(самоуправление, самоконтрол, устойчивост…) 

 Професионална автономност (самоувереност, самоуправление, 
сътрудничество…) 

 Владеене на чужди езици  
 Способност за проактивност (креативност, способност за 

иновации…) 
 Умения, свързани с информационни и комуникационни  

технологии (професионално) 
 Ефективност (концентрация, планиране, прилежност, насоченост към 

резултати…) 
 

 
 

 
 

 

Универсалните компетентности (…) не са свързани с учебните предмети, 
произхождащи от традиционните академични дисциплини. Независимо от 
това, насърчаването на развитието на тези умения е също толкова важно 
в контекста на нашите базирани на знания, глобализирани и 
бързоразвиващи се общества. 
 

„Повишаване на пригодността на младежите за трудова заетост: 
Какво? Защо? И как? Ръководство за основни умения за работа“/Лора 
Брюър; Международно бюро по труда, отдел „Умения и пригодност за 
трудова заетост“ – Женева: МОТ, 2013 г. 
 
 

Развиването на умения е от съществено значение за увеличаването на 
производителността и устойчивостта на предприятията, за подобряване на 
работните условия и пригодността за трудова заетост на работниците и 
търсещите работа. За да си осигурят работа, да запазят работното си място и 
да напредват на пазара на труда, хората трябва да са способни да продължават 
да учат и да се адаптират; да четат, пишат и смятат на конкурентно ниво; да 
слушат и общуват ефективно; да мислят творчески; да разрешават проблеми 
самостоятелно; да се управляват сами на работното място; да взаимодействат 
с колегите си; да работят в екипи или групи; да боравят с основни технологии, да 
са ефективни лидери, както и да следват указания. Тези основни умения за 
пригодност за заетост се изискват от работодателите и повишават 
способността на човека да навигира на пазара на труда, както и да се занимава с 
учене през целия живот. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО И ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

 ОТПРАВНА ТОЧКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 
Главната цел на проучването е да се идентифицират ключовите 
компетентности, необходими на младата работна сила да се реализира 
успешно на европейския пазар на труда.   
 
За да проведем изследване на нуждите на работодателите от подготвена 
работна ръка, т.е. за да идентифицираме ключовите компетентности, от 
които се нуждаят младите хора, за да намерят по-успешна реализация на 
пазара на труда, използвахме два независими подхода и в четирите 
представени в проекта държави: 
 
- Онлайн проучване с анкета, разработено от четирите 

партньорски организации с опит в професионалното ориентиране и 
планирането и създаването на мрежи от представители на пазара 
на труда. 

- Обсъждания на кръгла маса с работодатели, проведени от 
другите партньори – четирите професионални гимназии. 

 
Доводът в полза на този подход бе, че чрез събирането на данни по два 
независими канала и след сравняването и анализирането им, ще бъдат 
постигнати по-надеждни крайни резултати. 
 
(За допълнителна информация, моля вижте Приложение 1: „Обобщен 
доклад за проучването“) 
 

Организация на учебната програма – подходи към универсални 
компетентности 
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf
) 
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf
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Главната цел на проучването е да се идентифицират ключовите компетентности, 
необходими на младата работна сила да се реализира успешно на европейския пазар 
на труда   
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 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕТАПА НА ПРОУЧВАНЕ 

 
Проведеното в четирите държави проучване сред над 250 участници 
посредством двата независими канала за събиране на информация 
показва, че в днешно време работодателите се нуждаят от служители с 
развита вътрешна мотивация за работа и с развити умения за работа в 
екип, ефективност, способност за решаване на проблеми, 
проактивност, самодисциплина, инициативност и креативност. 
Тоест те често дават приоритет на тези „меки“ умения пред 
професионалните способности.  

 

 
 

Оценка на уменията, които следва да бъдат развивани от обучителните програми  
 

 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЕТАПА НА ПРОУЧВАНЕ 

 
Липсата на професионални умения може да бъде компенсирана на 
място в работна среда много по-лесно за кратък период от време и 
срещу по-малък разход на ресурси. В същото време социалните умения и 
мотивацията се развиват с течение на живота, като това е един безкраен 
процес. Колкото по-рано образованието и обучението започнат да 
акцентират върху този аспект на интелигентността, толкова по-добри 
биха били резултатите. 
 

Това превръща темата за промените, които трябва да бъдат осъществени 
в професионалните училища в особено актуална. Необходимо е 
разработването на нови учебни програми и планове, така че да се 
отвори място за развитието на ключови компетентности. Също така е 
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необходимо да се обърне специално внимание на квалификацията на 
учителите и обучителите в тези училища с оглед на: 

 

 Развиване на разбирането им за настоящите нужди на учащите и 
бизнес средата, 

 Подобряване на подготовката им , за да отговарят на тези нужди, 
 Осигуряване на необходимите им методологически инструменти, 

които да се ползват в учебния процес. 
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НАСОКИ 
 

ОБОСНОВКА 

 
Целта на описаните тук насоки е да послужат като полезен инструмент за 
всички участници в процеса на професионалното обучение (кариерни 
консултанти, учители, обучители…), като предоставят набор от  ключови 
послания, полезни съвети и препоръки, които могат да улеснят 
разбирането и въвеждането на методологии и добри практики във връзка с 
развиването на ключови компетентности сред учениците от професионални 
гимназии. 
На първо място са подчертани някои ключови точки относно важността на 
включването на ключовите компетентности или умения в учебните 
програми на системата за ПОО на базата, както на проведеното по проект 
ДЕКО проучване, така и на други проекти и литература, разглеждащи същия 
въпрос. 
 

 
 
След това ще обърнем внимание на двата основни аспекта, които 
персоналът по ПОО трябва да разгледа, когато се заема с ефективното 
придобиване на ключови компетентности от страна на учениците: 
осигуряването на дейности, които правят възможна практиката при 

 

Целта на насоките е да послужат като полезен инструмент за всички участници в 
процеса на професионалното обучение, като предоставят поредица ключови послания, 
полезни съвети и препоръки. 
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развитието на тези умения от една страна, а от друга страна измерването и 
оценяването на представянето на учениците в развиването на такива 
умения. Този раздел включва общи препоръки, съвети и подходи за 
преподаването и оценяването на този вид компетентности в 
професионалните училища. 
 
Също така са описани някои модерни образователни подходи, които 
благоприятстват развитието на ключови компетентности, като са включени 
и някои улесняващи тяхното разбиране примери и инструменти. 
 
В допълнение има и някои общи препоръки за персонала по ПОО с 
отговорности в координирането на кариерното развитие относно начините 
за реализиране на ефективното развитие на ключови компетентности сред 
учениците им. 
 
Накрая и конкретно за всяка държава, представена в проекта (Литва, 
България, Испания и Турция) са представени някои препоръки и мерки, 
които биха могли да бъдат въведени и/или засилени в институциите за ПОО 
с цел по-нататъшно развитие на ключовите умения на учениците на базата 
на ключовите компетентности, които изискват по-подробно внимание 
според етапа на проучване, проведено в партньорските държави в първата 
част на проект ДЕКО. 
 
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

СИСТЕМИТЕ ЗА ПОО - 3 КЛЮЧОВИ ТОЧКИ  

 

1. Призната реалност 
 
Институциите за ПОО по целия свят отчитат, че е задължително да 
подготвят учениците си за едно сложно и несигурно общество и пазар на 
труда и точно тук ключовите компетентности играят жизненоважна роля. 
 
Много работодатели вече не са готови да наемат нови служители, ако те не 
са демонстрирали способности в тези основни умения. В резултат на това и 
хората, и образователните и обучителни системи трябва да направят повече 
в тази насока. 
 
2. Неясноти относно дефиницията и осъществяването 
 
Въпреки всичко съществува значително объркване относно това как 
ключовите компетентности могат да бъдат дефинирани (как изглеждат в 
рамките на всяка дисциплина) и осъществени (как трябва да бъдат 
преподавани, разглеждани и оценявани и как тяхното приемане трябва да 
оформи в крайна сметка практиките на преподаване). 
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3. Качество и иновации 
 
Факт е, че е от решаващо значение да се осигури качество и промяна на 
учебните практики, за да се подготвят хората за работа, като се наблегне 
повече върху ученето чрез правене, работата в екип и творческото мислене и 
се разработят надеждни и ефективни методи за оценка, така че развиваните 
основни умения да бъдат признавани от работодателите. Затова 
преподаването на такива ключови компетентности изисква иновативни 
методи за поднасяне на академичните учебни планове. Не става дума за 
изготвяне на учебни планове за основните умения. Въпросът е как най-добре 
да интегрираме тези умения в основното академично съдържание. 
 
Висококачественото професионално обучение, насочено към възможно 
най-широк спектър от способности, интереси и квалификации, е 
жизненоважно за въвеждането на младите хора на пазара на труда, както и 
за подсигуряването на държавите с образованата работна ръка, от която 
имат нужда, за да са конкурентоспособни в днешния движен от 
технологиите свят.  
 
 

ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Съществуват два основни аспекта, които персоналът по ПОО трябва да 
разгледа, когато се заема с ефективното придобиване на ключови 
компетентности от страна на учениците: 
 

- Преподаване на дейности, които осигуряват необходимата практика 
за развиване на ключови компетентности. 

- Измерване и оценяване на представянето на учениците в 
развиването на ключови компетентности. 
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 ПРЕПОДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
На преподаването на дейности за придобиване на ключови 
компетентности трябва да се гледа като на нещо по-свързано с 
изкуството, отколкото с науката. Тази артистична визия следва да се 
възприема като основа за преподаването на този вид компетентности. 
Трябва да се има предвид, че не съществува стандартизиран стил, с 
който да накарате учениците да придобият такива компетентности. 
Въпреки това, съществуват някои положения, които може да се 
използват като общи насоки или препоръки при работата по 
развиването на тези компетентности: 
 
 
1. Опитайте се да постигнете правилен баланс между теория и 
практика. 
 
Някои теории посочват като добра комбинация, която помага на 
учениците да развият ключови компетентности съотношението 20% 
теория и 80% практика. Важно е практиката да бъде подкрепена с 
теоретична основа. 
 

 Теория: обяснения на различните ключови компетентности, 
тяхното значение в днешно време на пазара на труда, няколко 
примера и полезни съвети във връзка с тях, т.н. 

 Практика:  прилагане на практика на научените на теория уроци. 
 
2. Опитайте се да се фокусирате върху сценарии от реалния живот. 

 

 

Някои теории 
посочват като 
добра комбинация, 
която помага на 
учениците да 
развият ключови 
компетентности 
съотношението 
20% теория и 80% 
практика 
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Важно е учениците да имат някакво познание за темите или 
сценариите, които ще се разглеждат. По този начин практиката следва 
да се съсредоточи върху сценарии от реалния живот, с които учениците 
се чувстват удобно и следователно могат да изкажат собствено мнение. 
 
Добър подход е представянето на сценарии, свързани с живота и 
възрастта им, например сценарии свързани с живота им в 
професионалното им училище, като се използват следните методи:  
 

 Динамика в екип по проект 
 Конфликти между приятели 
 Проблеми в общуването с родителите 
 Натиск от страна на връстниците 
 Други. 

 
3. Поставяйте предизвикателни задачи и оказвайте подкрепа. 
 
Ангажирайте учащите с предизвикателни задачи, като в същото време 
ги подкрепяте с напътствия, коментари и предложения и ги насърчавате 
да размишляват върху собствените им процеси на учене. 
 
4. Опитайте се да се фокусирате върху мотивацията и интересите на 
учениците, а не само върху техните резултати. 
 
Стимулирайте мотивацията на учениците, като търсите връзка между 
разглежданите теми и личния живот и интересите им, като ги 
ангажирате с разрешаване на проблеми и привличате вниманието им по-
скоро върху развиваните от тях познания и умения и приложимостта 
им, отколкото върху оценките и резултатите им. 
 

5. Преподавайте с примери и насърчавайте разбирането на 
учениците по съответната тема. 
 
Използвайте примери и казуси в преподаването, като например 
създаване на поетапни модели на възможностите за осъществяване на 
процес по разрешаване на даден проблем от учениците, като обяснявате 
и причините за всяка стъпка/етап. 
 
Използвайте множество и различни начини за представяне на 
понятията и задачите, като например диаграми, числови и 
математически модели и симулации, и същевременно подпомагайте 
учениците в тълкуването им.  
 
Насърчавайте подробните разработки, задаването на въпроси и 
обясненията – например, като подтиквате учениците, които четат текст, 
да тълкуват материала на глас или да го обясняват на друг, докато четат.  
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- ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Оценяването в образованието е тема от голямо значение още от 
възникването на образованието. Въпреки това неговите форми и цели са 
се променяли с времето в зависимост от конкретните цели на 
образованието и обучението и използваните в конкретния момент 
теории за обучението.  
 
Както се оказва в етапа на преподаване, не е налице общоприета 
дефиниция на оценяването на ключови компетентности. Независимо от 
това е ясно, че към характеристиките на и методите за оценяване на 
ключови компетентности следва да се подходи по по-различен 
начин, отколкото към традиционното оценяване във връзка с 
проверката на придобитите основни умения и познания. 
 
Въпреки това има няколко общи методи на подход при измерването и 
оценяването на представянето на учениците по отношение на 
ключовите компетентности в професионалните училища, които могат да 
варират в широки граници от такива с количествен характер до такива с 
чисто качествено изражение, и от висока до ниска валидност и 
надеждност. 
 
Повечето теории относно оценяването на ключови компетентности 
препоръчват „текущо оценяване“, при което напредъкът на учениците 
се наблюдава непрекъснато и учителите и учениците получават обратна 
информация, която да използват за коригиране на стратегиите им на 
преподаване и учене. 
 
Това са някои от най-разпространените техники за оценяване във 
връзка с ключовите компетентности, приети в етапа на проучване на 
проекта:  
 
 Доклади за самооценка: раздаване на анкети или списъци за 

самооценка, за да се установят уменията, нагласите и 
наклонностите на учениците.  

 
- Благоприятстват: поемане на рискове, отвореност за нови 

преживявания, мотивация, креативност, способност за 
планиране и наблюдаване на напредъка към поставени цели. 

 
 Скали за общо оценяване: система за общо оценяване, попълнена 

от родителите или преподавателите. 
 

- Благоприятстват: креативност, мотивация, комуникация, 
работа в екип, устойчивост, планиране и организация. 
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 Стандартизирано оценяване: стандартни шаблони (често 
оценявани машинно) от въпроси с множествени отговори и задачи 
за проверка на практически умения (традиционни въпроси с 
множествени отговори или повече отворени  въпроси).  

 
- Благоприятстват: критично мислене, креативност, 

комуникация, работа в екип. 
 
 Мерки за наблюдение: Пряко наблюдение на представянето на 

учениците и на обстоятелствата, в които се проявява поведението 
им.  

 
- Благоприятстват: комуникация, взаимоотношения и 

сътрудничество, критично мислене и взимане на решения, 
инициативност и самостоятелност. 

 

 
 
Технологичната еволюция улеснява неимоверно възможностите за 
оценяване. Все по-широко се използват информационно-технологични 
инструменти като Google Drive, Google Docs, Skype, Moodle или социални 
мрежи като Twitter или Facebook, за оценяване и мониторинг на 
учениците и учителите. 
 
С оглед на постигането на правилно оценяване на ключовите 
компетентности, съответната литература в тази област предлага 
следните препоръки: 
 
1. Множество критерии. 
 

 

 

 

Оценяването в 
образованието е 
тема от голямо 
значение още от 
възникването на 
образованието. 
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Системите на оценяване следва да предоставят множество критерии, 
позволяващи триангулация на изводите. 
 
2. Сложност и предизвикателство. 
 
Задачите за оценяване трябва да са достатъчно сложни и/или да 
представляват достатъчно предизвикателство. 
 
3. Включване на неформулирани задачи. 
 
В оценяването трябва да се включват отворени и/или не структурирани 
задачи. 
 
4. Базирани на реалния свят ситуации. 
 
При оценяването следва да се използват задачи, които пресъздават 
смислени и/или автентични проблемни ситуации от реалния свят. 
 
5. Насърчаване на критичното мислене. 
 
Задачите за оценяване трябва да целят нагледно представяне на 
съжденията и мисловния процес на ученика. 
 
6. Решаване на проблемите със скалирането на резултатите. 
 
При формите на оценяване трябва да се изследват иновативни подходи 
за преодоляване на проблемите със скалиране на резултатите. 

 
 

МОДЕРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ 

 
В съответствие с резултатите, получени при комуникацията между 
участниците в процеса на образование и обучение и истинския бизнес (вж. 
Приложение 1 Добри практики, раздел 6), предлагаме поредица от 
образователни подходи на базата на успеха на тези инициативи и 
потенциала им за реализация и адаптиране в центрове за ПОО. 
 
Най-видимите резултати са свързани със сътрудничеството между 
центровете за ПОО, институциите и компаниите, участието в мероприятия и 
изложения, подкрепата за най-добрите инициативи и взаимоотношенията с 
компаниите, както и разбира се мобилността на персонала за ПОО в 
международни проекти.  
 

 Сътрудничество между центровете за ПОО, институциите и 
компаниите: 

- Сътрудничество с останалите професионални гимназии в 
региона 
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- Редовни опознавателни посещения в предприятия 
- Срещи на представителите на професионалните училища с 

работодателите 
- Постоянен контакт с работодателите, редовни работни срещи 

 
 Подкрепа за най-добрите инициативи и взаимоотношения с 

предприятията: 
- Награждаване на иновативните идеи на учениците и 

подкрепяне на проектите им 
- Истории за успеха на бивши ученици или приятели  
- Участие в изложения и различни дейности 
- Редовни опознавателни посещения в предприятия 
- Участие в конкурси за професионални умения 

 
 Мобилност на персонала за ПОО в международни проекти: 

- Презентиране на процеса и системата в партньорските 
държави, обучения в рамките на партньорствата по проекта 

 
 

 
 
 
Тези резултати от Проучването могат да бъдат цялостно или частично 
покрити от следните образователни подходи: 
  

 
 
 
 
 
 
Най-видимите 
резултати са свързани 
със сътрудничеството 
между центровете за 
ПОО, институциите и 
компаниите, 
участието в 
мероприятия и 
изложения, 
подкрепата за най-
добрите инициативи и 
взаимоотношенията с 
компаниите 
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1. КООПЕРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ 
 
Кооперативното учене е образователен подход, чиято цел е дейностите в 
класната стая да бъдат организирани в академично и социално 
познавателен опит. Кооперативното учене представлява използване за 
целите на обучението на малки групи, така че учениците да учат заедно, за 
да извлекат максимална полза от собствения си и от чуждия процес на 
учене.  
 
За кооперативното обучение има нещо далеч по-важно от простото 
разпределяне на учениците в групи и то се описва като „изграждане на 
положителна взаимозависимост“. Учениците трябва да работят в групи, за 
да изпълнят задачите колективно и да постигнат съответните академични 
цели. За разлика от индивидуалното учене, което може да има състезателен 
характер, при кооперативното учене учениците могат да извличат полза от 
чуждите ресурси и умения (като се питат един друг за информация, 
оценяват чуждите идеи, наблюдават работата на другите и т.н.). 

 
Съществуват много различни видове и техники на кооперативно обучение 
от формални (структурирани, подпомагани и наблюдавани от обучителя с 
течение на времето и използвани за постигане на груповите цели в работата 
по отделни задачи), неформални (които съчетават груповото учене с 
пасивно преподаване, като вниманието към материала се привлича 
посредством малки групи в рамките на урока или чрез дискусия в края на 
урока) и чрез основни групи (ефективни за усвояване на сложна материя в 
рамките на учебния курс, като между членовете на групата се създават 
взаимоотношения на внимание и подкрепа), макар че всички тези видове 
могат да се използват заедно. 
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FACEBOOK И СЪВМЕСТНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
Facebook (www.facebook.com) вероятно е най-явният пример за средите 
известни като „социални мрежи“ или „Web 2.0”. Сайтовете на социалните 
мрежи са платформи, които улесняват споделянето на информация, 
взаимодействието и сътрудничеството между потребителите им.  
 
Въпреки това успехът на Facebook не се дължи само на способността му да 
свързва хората, макар че това е първоначалната му насоченост. Способността 
на платформата за споделяне на ресурси и свързване на съдържание от 
интернет с потребителски профили, както и еволюирането му към преки 
предавания онлайн (лайв стрийминг) и микроблогинг, му позволяват да 
осигурява подкрепа за комплексно и непрекъснато взаимодействие и 
впоследствие за структуриране на процеси за съвместно обучение. 
Инструментите за комуникация на платформата в съчетание с опцията за 
повишаване на потенциала му чрез инсталиране на модули и приложения на 
трети лица, позволяват на членовете на дадена общност или работен екип да 

извършват много разнообразни дейности. 
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2. КОНКУРСИ ЗА УМЕНИЯ 
 
Празничното отбелязване на конкурси, на които учениците от 
професионалните училища могат да демонстрират своите способности да 
боравят с различни видове ключови компетентности представлява 
добър метод за мотивация, като същевременно дава гласност на ПОО като 
образователна възможност. 
Освен това подобни мероприятия могат да повишат интереса на 
предприятията, отговорните за решенията лица и институциите за ПОО, 
което повишава търсенето на професионално обучение и може да помогне за 
популяризирането както на учебните програми, така и на професиите. 
 

 

 
УЪРЛДСКИЛС 
 
УърлдСкилс Юръп (http://www.euroskills.org/) е асоциация от членове с 
нестопанска цел, която насърчава постиженията в сферата на развитието на 
умения и компетентности. Организацията повишава осведомеността относно 
важността на професионалното майсторство и висококачественото 
професионално образование и обучение за Европа. За тази цел УърлдСкилс 
Юръп на всеки две години организира конкурса ЮроСкилс, зрелищно 
представяне на професии за млади хора в крак с най-новите разработки в 
квалифицираните професии из цяла Европа. 
 
Тя свързва членове, партньори от международната промишленост, държавни 
агенции и образователни институции в една международна платформа за 
популяризиране на постиженията в професионалното образование и обучение, 
като насърчава световни стандарти за умения и компетентности в Европа. 
Освен това осигурява уникално средство за обмен и сравнение на 
европейските стандарти за компетентност в секторите на промишленото 
производство и услугите с тези на глобалната икономика. 
 

 

http://www.euroskills.org/
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3. МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПЕРСОНАЛА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ГИМНАЗИИ 
 
Участието в програми за мобилност на ученици и персонал представлява 
много добра възможност не само за индивидуалните участници в такива 
инициативи по отношение на усвояването на нови умения, езици и методи, 
но също така и за самите центрове за ПОО. 
 
Това е възможност, която се въвежда от все повече и повече в центрове за 
ПОО в целия Европейски съюз, като ползите са следните: 
 
 Домакинството за чуждестранни ученици и стажанти създава 

интернационална атмосфера, която носи ползи за цялата институция 
(например вдъхновяване на други ученици, усвояване на език). 

 Институциите за ПОО имат възможността да направят съпоставка и 
оценка на съдържанието на своите учебни курсове и педагогически 
практики. 

 Участието на дадена институция за ПОО в дейности за мобилност я 
превръщат в по-привлекателна за учениците в сравнение с други 
институции, които не са ориентирани към мобилност. В допълнение, 
ролята на институциите за ПОО постепенно се променя от традиционни 
„училища“ към регионални центрове за знания. Необходимо е да отразят 
интернационализацията в своите масиви от компетентности и умения. 

 Транснационалните проекти за мобилност могат да послужат като 
трамплин за транснационални партньорства и за проактивни 
стратегии и политики за интернационализация. 

 Проектите за мобилност могат да доведат до доходоносни дейности. 
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ЕРАЗЪМ+ И ПОО  
 
Програма ЕРАЗЪМ+ осигурява възможности както за ученици, така и за 
персонала. 
 
Възможности за ученици, обучаеми и стажанти от центрове за 
професионално обучение да стажуват в чужбина: 
 

- В предприятие, публична организация или НПО. 
- В професионално училище с периоди на обучение в реална 

работна среда в предприятие. 
 
Възможности за персонала по ПОО да участват в европейски дейности 
за професионално развитие като: 
 

- Обучения, 
- Наблюдение на работата на специалисти, 
- Преподавателски задачи. 

 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
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4. СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА 
 
Професионалното образование и обучение също така може да се превърне в 
движеща сила за успеха и конкурентоспособността на европейските 
икономики и общества. ПОО има принос от съществено значение за 
поддържането на икономическо развитие, стимулирането на капацитета за 
бизнес иновации и подобряването на производителността. 
 
В допълнение на техническите умения, тясното сътрудничество с бизнеса 
може да улесни по-добрата адаптация на учебните програми и 
методологии за ПОО спрямо нуждите на предприятията от ключови 
компетентности.  
 
Постоянният диалог между центровете за ПОО и предприятията е 
задължителен в днешно време, както на местно, така и на регионално ниво 
(адаптиране към специфичните нужди на предприятията на конкретна 
територия) и на наднационално 
ниво.

АЛИАНСИ ЗА СЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+  
 
Целта на секторните алианси на уменията е да се преодолеят пропуските в 
уменията, като се идентифицират специфичните за отраслите нужди и 
търсене на пазара на труда на нови умения по отношение на един или повече 
професионални профили и/или като се повиши способността на системите за 
първоначално и продължаващо ПОО да отговорят на специфичните за 
отраслите нужди на пазара на труда. 
 
Публичните или частните доставчици на ПОО могат да участват като 
партньори по тази Ключова дейност 2 на ЕРАЗЪМ+, особено в секторни 
алианси за сътрудничество за разработване и прилагане на програми за ПОО 
(Лот 2), които работят с цел разработване и прилагане на общо обучително 
съдържание на програмите за професионално образование за една или 
няколко свързани професии в даден отрасъл, както и на методологии за 
преподаване и обучение. Следва да бъде поставен специален акцент върху 
обучението чрез работа, което осигурява на учащите търсените на пазара на 
труда умения. 

 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/business_en.htm 
 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/business_en.htm
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5. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ 
 
Сътрудничеството между центровете за ПОО за тях винаги е било средство 
да се учат от един друг и да подобряват методологиите и учебните си 
програми.  
 
Ролята на институциите за ПОО постепенно се променя от тази на 
традиционно „училище“ в такава на регионален център за знания. Тази 
промяна   превръща центровете за ПОО в по- привлекателни за учениците, 
като в същото време подобрява качеството на методологиите и разширява 
обхвата им. 
 
Необходимо е центровете за ПОО да отразят интернационализацията в 
своето портфолио от компетентности и умения. В резултат на това, колкото 
повече направления има даден център за ПОО, толкова по-добро е 
развитието на ключови компетентности от учениците му. 

 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА – ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +  
 
Институциите за ПОО могат да работят с други организации, за да помогнат за 
подобряването на професионалното образование и обучение в Европа. Има 
възможности за създаване на партньорства и за сътрудничество с 
предприятия, социални партньори и местни или областни власти с цел 
предоставяне на висококачествено професионално образование и обучение, 
което отговаря на нуждите на националния и европейския пазар на труда. 
 
В зависимост от целите и състава на едно Стратегическо партньорство, 
проектите може да са в подкрепа на иновациите или на обмена на добри 
практики.  
 
Международните връзки с ключови заинтересовани страни, включително 
институции за висше образование и за обучение на възрастни, също 
подпомагат споделянето на нови подходи и подобряването на 
професионалното образование и обучение в цяла Европа.  
 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm 

 
 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm
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6. ВКЛЮЧВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДОЛОГИИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 
Професионалното обучение е идеален образователен етап за развиване на 
дигитални компетентности, които същевременно са много полезни за 
развиването на останалите професионални компетентности. Такива 
дигитални компетентности могат да бъдат интегрирани в структурата на 
всеки обучителен модул. Тези компетентности представляват належаща 
методическа промяна в съвременното професионално обучение. 
 
Таблетите и смартфоните, както и лаптопите и компютрите, са устройства с 
голям потенциал като инструменти за консултиране и за работа с конкретни 
приложения, като се насърчава повсеместното им ползване от учениците. 
 
Всеки ден се появяват нови инструменти за ИКТ, които могат да се 
използват в професионалното обучение и имат голям потенциал за 
интегриране в ежедневните дейности за развиване на ключовите 
компетентности и оценка на представянето на учениците. 

 
 
 

 
БЕЗПЛАТЕН СОФТУЕР И ИНСТРУМЕНТИ  
 
Google Apps са серия безплатни услуги, предоставяни от Google,  които 
представляват добра възможност за образователните центрове и могат да се 
използват за усвояването на всеки обучителен модул. Google Drive прави 
възможна работата в екипи посредством съвместни документи, 
разработването на всички дейности в този формат и споделянето им между 
ученици и учители. Блоговете на даден клас, използващ Blogger, в които 
учениците участват и разработват съдържанието на модулите чрез статии, са 
добър начин за усвояване на създаването на материали, работата в екип и 
споделянето на ресурси, както в групата, така и извън нея. Google Sites е 
полезен за създаване на уебсайт на учителя, в който да качва материали и 
ресурси по модулите (програма, бележки, практически казуси, видео и т.н.). 
 
Социалните мрежи също биха могли да бъдат много полезни. Например 
Twitter позволява на потребителите да изпращат съобщения във връзка с 
модулите, но също така служи и като средство за пряка комуникация между 
учители и ученици с цел разсейване на колебания, изпращане на материали и 
други. 
 
Безплатният софтуер и софтуерът с отворен код, като Open Office, 
позволява редакция на текстове, презентации, електронни таблици, редакция 
на изображения и т.н. 
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7. ДЕЙНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЛУЖБА НА 
ОБЩЕСТВОТО  
 
Доброволчеството и останалите дейности, залегнали в така нареченото 
Обучение чрез служба на обществото, в днешно време стават все по-важни за 
много професионални гимназии, тъй като голяма част от тях приемат тази 
идея като ползотворен метод за обучението на учениците. 
Координаторите и учителите трябва да са наясно с това и да се опитват да 
насърчават такива дейности сред учениците си. 
 
Обучението чрез служба на обществото е образователен подход, който 
балансира формалното обучение и указания с възможността да се служи на 
общността с цел предоставяне на прагматичен и прогресивен учебен опит. 
Обучението чрез служба на обществото трябва да свърже правилно 
традиционния опит от класната стая с уроците от реалния живот, които се 
усвояват чрез тази служба. 
  
Правилните подходи в Обучението чрез служба на обществото предоставят 
поредица от упражнения, които да позволят на учениците да осмислят своя 
опит в служенето на обществото с цел развиване на характера и уменията за 
разрешаване на проблеми и за разбиране на гражданските им отговорности. 
 
Някои от най-типичните дейности за обучение чрез служба на обществото 
са: 
 

 Доброволчество: дейности в полза на обществото, изпълнени по 
собствена воля, без да се очаква възнаграждение и обикновено с 
алтруистичен характер, чиито основни бенефициенти по принцип са 
обслужените от ученика лица. 

 Общественополезна дейност: общественополезната дейност е много 
подобна на доброволчеството. Основната разлика е, че тя изисква 
повече структурираност и активност от страна на учениците в 
сравнение с доброволческите програми.  

 Стажове: стажовете могат да осигурят на учениците опит в 
разнообразни сфери на работа, но за разлика от доброволчеството и 
общественополезната дейност, учениците получават по-измерима 
полза от този аспект на обучението чрез служба на обществото. 
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ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА – МЛАДЕЖКИ ОБМЕНИ 
 

Предлаганите от Европейската доброволческа служба младежки обмени 
представляват образователни възможности, предоставяни от 
Европейската комисия за млади хора, така че да пътуват и да се 
насладят на междукултурни преживявания с хора от цяла Европа.  
 
Тези младежки обмени помагат на учениците от професионални 
гимназии да придобият много ключови компетентности и ценности, 
като в същото време откриват други култури и усвояват други 
технически умения във връзка със сферата на работа, в която са 
ангажирани. 
 
https://europa.eu/youth/volunteering_en 
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https://europa.eu/youth/volunteering_en
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ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ  
 

В допълнение на всички разгледани в предходните раздели точки, има 
следните  общи препоръки, които целият персонал по ПОО с отговорности за 
координацията на кариерното развитие трябва да има предвид, когато се 
опитва да реализира ефективно развитие на ключови компетентности у 
учениците си, така че потенциалът за преминаване към пазара на труда да се 
превърне в реалност: 
 
ДЕФИНИРАЙТЕ ЯСНИ ОЧАКВАНИЯ  

 
В центровете за ПОО трябва да има ясна стратегия относно развитието на 
ключови компетентности сред учениците. Тази стратегия трябва да е 
правилно предадена, като също така дефинира важността на тези 
компетентности на пазара на труда, мерките, които съответният център 
за ПОО ще предприеме, за да помогне на учениците да ги постигнат, 
инструментите, които ще се използват и задачите и отговорностите на 
учениците.  
 
Това е своеобразен опит за приравняване на тези ключови компетентности с 
професионалните  умения.  
 
НАПРАВЕТЕ КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВИДИМИ И РАЗПОЗНАВАЕМИ 
В ПРОГРАМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
Освен ефективното предаване на стратегията относно ключовите 
компетентности сред учениците, също така е важно тези компетентности 
да бъдат направени разпознаваеми посредством ефективни процеси на 
класифициране и оценяване, които да дават възможност за измерване на 
представянето на учениците преди, по време   и след разработването на 
обучението по тези компетентности. 
 
Това също така би улеснило учителите и учениците да си създадат по-
обективна оценка за представянето им, така че да могат да съсредоточат 
усилията си върху подобряване на тези компетентности, които имат нужда 
от допълнително внимание и корекция. 
 
Онлайн оценките са сред модерните инструменти, които могат да се 
използват за тази цел, както преди, така и след обучението. 
 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОДХОДИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В УЧЕНЕТО  

 
С оглед на факта, че процесът на придобиване на ключови компетентности 
не може да бъде просто прочетена   лекция или провеждане на отделен 
семинар,  трябва да се включи непрекъсната практика по времето на цялата 
програма на обучение, като силно се препоръчват коментарите и 
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предложенията от съучениците. По този начин подходите за 
сътрудничество в ученето, включващи и ключови компетентности, могат 
да помогнат на учениците да са по-ангажирани и да постиснат по-голям 
успех. 
 
ВКЛЮЧЕТЕ СЦЕНАРИИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ  

 
Важно е, особено при младите ученици, процесът за усвояване на ключови 
компетентности да бъде разработен в среда, в която учениците могат да се 
чувстват удобно и за която имат подходящите познания. Симулациите по 
теми, свързани с класната стая или живота в гимназията могат да бъдат 
много полезни, тъй като учениците могат да развият екипен сценарий и да 
получат възможността да практикуват междуличностни умения, 
надеждност и умения за разрешаване на проблеми. 
 
НАСЪРЧАВАЙТЕ КОМУНИКАЦИЯТА  

 
Един от основните стълбове на правилната реализация на процеса за 
усвояване на ключови компетентности е комуникацията на всички нива. 
Комуникативните компетентности трябва да бъдат развивани и 
практикувани от учениците в класната стая ежедневно, като непрекъснато 
се насърчава комуникацията на учениците с техните съученици и 
ръководители. 
 
По този начин дейности като решаване на проблеми, слушане, адаптиране, 
получаване и даване на обратна информация ще бъдат подобрени чрез 
непрекъсната комуникация. 
 
Също така за обучителите и координаторите по ПОО е полезно да знаят кои 
аспекти трябва да се подобрят от гледна точка на учениците. 
 
ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ 

 
В допълнение на оценяването на представянето на учениците, също така е 
необходимо центровете за ПОО да разполагат със система за оценка, за да са 
сигурни, че използваните подходи работят. 
 
Съществуват инструменти за оценка, които помагат на колежите да 
оценяват стратегиите си чрез получаване на мнения от учениците.  
 
Тази култура на непрекъснато учене ще помогне на персонала за ПОО да 
усъвършенства и съответно да дефинира по-добри стратегии в полза на 
учениците. 
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ЛИТОВСКИЯТ КАЗУС 
 

ОБОСНОВКА 

 
В Литва около 1 милиард евро годишно се изразходват за безработни 
младежи. Сред основните причини за младежката безработица са липсата на 
адекватно професионално ориентиране, липсата на завършено средно 
образование и липсата на сътрудничество между професионалното 
образование и висшето образование, което да позволява на младите хора 
да вземат решение относно бъдещата професия, а също така и липсата на 
интерес у младежите към реализация на пазара на труда.  

Според данни на Бюрото по труда, Литва е изправена пред проблем с липсата 
на адекватно професионално ориентиране: 60% от младите хора, 
регистрирани в Бюрото по труда нямат професионално образование; 50% от 
тях нямат професионален опит; 10% имат придобита степен на висше 
образование. 

Голяма част от работодателите са на мнение, че проблемът с младежите на 
трудовия пазар не е уреден поради различни причини: липса на мотивация 
за труд, размер на трудово възнаграждение или липса на перспективи за 
кариерно развитие. В конкретния случай, работодателите до известна 
степен са отговорни за тази ситуация. Разбираемо е, че младите хора искат 
да изкарват повече пари, затова започва търсенето на  работа в чужбина. От 
друга страна, влияние върху решението на младежите оказва действащата 
система за социално подпомагане, която не позволява те да започнат работа 
веднага. 

 

Според 
работодателите 
проблемът на 
младежите за 
реализация на пазара 
на труда в Литва не 
е уреден,  основно 
поради липса на 
мотивация за труд, 
размера на 
трудовите 
възнаграждения и 
липса на 
перспективи за 
кариерно развитие.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕТАПА НА ПРОУЧВАНЕ 

 
Събраните данни в рамките на Етапа на проучване на литовския казус, 
включващо анкетиране на работодатели и проведените кръгли маси, 
идентифицират най-важните компетентности, които трябва да бъдат 
развити и въведени в методологиите на преподаване:  
 

 Ефективност (концентрация, планиране, проверка, ориентиране към 
резултат…) 
 

 Капацитет за решаване на проблем (концентрация и разбиране на 
причините за проблемите, участие и предлагане на решения…) 
 

 Капацитет/Способност за работа в екип (сътрудничество, връзка с 
колегите …) 
 

 Професионална автономия (самоувереност, самостоятелно 
управление, сътрудничество…) 
 

 Самостоятелно управление/регулиране на свързания с работата 
стрес (себепознание, самоконтрол, управление на стреса …) 
 

 ИКТ умения (използване на ИТ и офис оборудване …) 

 
 

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ   

 
DUAL VET  
DUAL VET  

 СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА И 
БИЗНЕСА  

Все още няма установена институционална рамка, която да 
обхваща професионалните училища и представителите на пазара 
на труда – работодатели и асоциации. Една от възможностите за по-
тясна комуникация между тези страни е участието на ученици в 
състезания за професионални умения, които са от изключително 
значение за подобряване на ключови компетентности като 
самоувереност, самостоятелно управление, управление на стреса в 
работна среда, ефективност.  
Мобилните посещения в други държави могат да бъдат полезни за  
подобряване на езиковите умения, повишаване на самоувереността и 
управлението на стреса. Единствено подобен вид сътрудничество 
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може да гарантира съответствие между подготвените от 
професионалните училища експерти и нуждите на пазара на труда.    

 

  ПОДКРЕПА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ  

Кариерното развитие и консултиране могат значително да подобрят 
качеството на професионалното образование и обучение чрез 
прилагането  на индивидуален подход и чрез предоставянето на 
възможност учениците сами да избират най-подходящата за тях 
професия, като по този начин се намалява рискът от преждевременно 
напускане на училище или грешен избор на професия, 
несъответстваща на неговите/нейните лични качества. 
Професионалните училища могат да окажат подкрепа за качествено 
кариерно развитие чрез целенасочени мерки и сформиране на  на 
специален екип от консултанти по кариерно развитие.  

 
 ДУАЛНА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

Дуалната система за професионално образование и обучение е 
партньорство, при което работодателите носят основната 
отговорност за съдържанието и изпълнението на учебните програми, 
произтичащите от тях задължения, а също така и правото за 
оценяване работата на учениците и осигуряването на квалификация. 
Учебните занимания в образователното учреждение могат да 
започнат единствено след сключване  на договор с фирмата, в която 
той/тя ще проведе „стаж“ и ще получава стажантска заплата. 
Съществена е ролята на обучаващия педагогически персонал по 
теория и практика. Освен необходимата квалификация, трябва да 
притежава както теоретични, така и  практически познания по 
педагогика, за които се издава и представя сертификат, след полагане 
на съответния  изпит. НОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

Професионалните училища, които разработват индивидуални 
планове за обучение, могат да определят продължителността на 
учебната година, графикът за обучение, ваканциите, съвместно с 
други доставчици на обучение и работодателите. Всеки ученик 
създава свой план за обучение. Учебните занимания са съобразени с 
индивидуалните нужди и възможности на системата за 
професионално образование и обучение (принципът за надграждащи 
знания) и съдържанието на учебните програми се определя в 
тясно сътрудничество със социалните партньори. Учениците 
изготвят свой индивидуален учебен план през всички етапи на 
обучението. Началният етап на обучение представлява въведение в 
избрания отрасъл и професия или пробване в различни 
професии/отрасли, с цел избор на най-подходящата такава. 
Изпълнението на следващия етап се доближава до голяма степен до 
дуалната  система на обучение, т.е. договор с фирма, стажантска 
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заплата, като средно 60% от учебните занимания се организират на 
място във фирмата, но основната отговорност носи образователното 
учреждение, което организира окончателните изпити и кани за 
външни изпитващи работодатели и представители на синдикати. 

 
 НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

Училищно-базирани предприятия – вид програма за трупане на 
професионален опит, при която ученици произвеждат стоки и услуги, 
с цел продажба или ползването им от други хора. Този вид 
предприятия включват училищни ресторанти, строителни проекти, 
центрове за грижи за деца, автомобилни сервизи, фризьорски салони 
и магазини на дребно. Тази програма не обвързва ученици и 
работодатели. По-скоро целта на училищните предприятия е да се 
предостави възможност на учениците да приложат придобитите в 
класната стая знания в реалния свят на бизнеса. Училищно-
базираните предприятия са приемлива опция в общности, където има 
твърде малко работодатели, които осигуряват  достатъчно работни 
места и възможности за обучение в частния сектор. 
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Единствено чрез сътрудничество между професионалните училища и бизнеса  може да се 
гарантира съответствие между подготвените от професионалните училища специалисти  и 
нуждите на пазара на труда.    
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БЪЛГАРСКИЯТ КАЗУС 
 

ОБОСНОВКА  

Динамиката на младежката безработица в България следва общите 
европейски тенденции.  Нивото на показателя за България през 2008 г. е 
12.4%, за 2013 г. - 28.4 %, трайно безработните /активно търсещите работа 
повече от 12 месеца/ на възраст 15-24 г. са 13.2% от работната сила в 
страната, през 2014 г. – 22.01%, трайно безработни /15-24 г./- 8%, януари 
2015 г. /15 - 25 г./ - 22.6%. През 2014 г. 73% от младите хора на възраст 19-
25 г. не работят и не учат. 

В България проблемът с ниската икономическа активност на младежите и с 
нежеланието им да работят не е породен единствено от кризата, както 
може да се твърди в някои други страни. У нас е най-висок делът на лицата 
на възраст 15- 24 г., които нямат желание да работят – близо 10%.   

Според бизнес организациите годишните загуби на България в резултат на 
младите хора, които не учат, не работят и не търсят работа възлизат на над 
3% от БВП или около 1 милиард лева.  

Това наблюдение е в унисон с откроените в “Преглед на напредъка на 
България по стратегия Европа 2020: заетост, образование и бедност“ 
структурни дисбаланси на пазара на труда в страната, изразяващи се в 
липсата на подходяща работна ръка за нуждите на българския бизнес. 

 
 

 

 
 
 
Годишните загуби на 
България в резултат 
на младите хора, 
които не учат, не 
работят и не 
търсят работа 
възлизат на над 3% 
от БВП или около 1 
милиард лева 
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Според Института за пазарна икономика това се дължи на следните 
фактори:  

 Структурни дисбаланси на пазара на труда в страната 

 Слабо реформирана образователна система  

 Анахронично трудово законодателство – дискриминация на 
младежите  

 Културни особености  

 Трудно включване на пазара на труда 

Докато на европейско ниво съотношението между цялостното ниво на 
младежка безработица и дела на трайно безработните младежи през 2013 г. 
е 3 към 1 (т.е. един от трима безработни младежи е трайно безработен), в 
България съотношението е по-близо до 2 към 1 (т.е. един на всеки двама 
младежи е трайно безработен). 

Според данни на Евростат само 0.3% от младежите на възраст 18-29 г. са се 
възползвали от програмите за финансиране на младежко предприемачество, 
а над 60% не са знаели за съществуването на такива програми. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕТАПА НА ПРОУЧВАНЕ 

 
Според получените на етапа на Проучване на българския контекст отговори- 
и на анкетите, и на проведените кръгли маси, най-важните компетентности, 
които трябва да бъдат развивани и въведени в методологиите на 
преподаване са следните: 

 Ефективна комуникация (активно слушане, способност за задаване и 
отговаряне на въпроси, емпатия …) 

 Способност за работа в екип (сътрудничество, връзка с колегите…) 

 Способност за решаване на проблеми (концентрация и разбиране на 
причините за проблемите, участие в решаването им и предлагане на 
решения…) 

 Ефективност (концентрация, планиране, прилежност, насоченост към 
резултати…) 

 Устойчивост на стрес (самопознание, самоконтрол, управление на 
стреса) 
 

 Предприемчивост (умение да се виждат в перспектива нови идеи и 
възможности, управление на риска, гъвкавост…) 
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От участниците 100% считат, че за да постигнат по-добра реализация, 
младите служители имат нужда от допълнително обучение.  

Около 70% от анкетираните са на мнение, че професионалното обучение и 
образование трябва да включват учебни програми за развитие на 
ключови компетентности. 

 

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
DUAL VET  

 ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ДВЕ ОСНОВНИ НАСОКИ 

Едната от тях е относно естеството на ключовите компетентности и 
ползите от тяхното развиване сред всички заинтересовани страни – 
младежи, работодатели, учители. Необходимо е да се използват най-
подходящите канали според навиците на различните целеви 
групи. Личната мотивация и положителното отношение към ученето 
и развитието могат да бъдат насърчени чрез системно и целенасочено 
предоставяне на информация по темата. В този процес е от решаващо 
значение да се идентифицират местата и начините за развиване на 
ключови компетентности. Втората насока е в отговор на очевидната 
нужда младите хора да са по-добре запознати с възможностите за 
финансиране на техните бизнес инициативи със средства от 
държавата и от ЕС. 

 

  ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ 

Промени в учебните планове на професионалните училища, така че да 
се създадат условия за развиване на меки и твърди умения, които 
да отговарят на практиките и нуждите на бизнес средата. 

 
 ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСА 

Създаване на преки и устойчиви връзки между професионалното 
образование и бизнеса. 

 ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА МЛАДЕЖИ 
 

Обучение на учителите, които играят ключова роля в развитието на 
младежите. Ефективната работа с учениците е невъзможна без 
пълноценното участие на учителите. Голямото предизвикателство 
пред днешните учители е да мотивират младежите да учат и да 
подпомагат формирането на умения за учене, както и да им оказват 
подкрепа в процеса на мислене и придобиване на знания. От учителя 
се очаква да участва активно в процеса на личностно развитие на 
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младежите. Той трябва да им помага да научават повече за самите себе 
си, както и за желанията и нуждите си; учителят трябва да ги съветва 
и насърчава, като в същото време ги напътства в процеса на поставяне 
на цели и избор на правилните мерки за постигането им – това ще 
допринесе значително за подготовката им за постоянно променящата 
се динамика на пазара на труда. С други думи, в днешно време 
учителят трябва не само да преподава, но също така и да консултира, 
наставлява и тренира своите ученици. Същевременно проведените 
сред учителите проучвания показват, че те не са добре подготвени и 
не разполагат с необходимите инструменти за работа с учениците в 
тази сфера. 

 

 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

Създаване на подходящи инструменти за преподаване и работа с 
младежи. Освен от обучение учителите се нуждаят и от 
разработването на нови подходи, методологии и инструменти, 
които да ги подпомагат в изпълнението на многофункционалната 
им роля в днешно време.  
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Ефективната работа с учениците е невъзможна без пълноценното участие на учителите 
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 ИСПАНСКИЯТ КАЗУС 
 

ОБОСНОВКА  

 
Младежката безработица в Испания е най-високата в страните от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и е проблем, 
пораждащ сериозни тревоги особено през последните години.  
 
Тъй като младежката безработица засяга в по-голям мащаб 
нискоквалифицираните младежи в частност, сред младите хора трябва да 
бъдат популяризирани центровете за ПОО като даващи добра възможност за 
намиране на работа и перспективи за дългосрочна заетост. 
 

 
 
Участието на центровете и персонала за ПОО (координатори, учители, 
обучители, консултанти….) в разработването на стратегии за насърчаване 
на основни умения и способности в обучителните пътеки е съществено за 
подпомагане на учениците да придобият тези ключови компетентности, с 
което да увеличат шансовете си за навлизане на пазара на труда. 
 
В днешно време за предприятията ключовите компетентности придобиват 
все по-голямо значение, тъй като работодателите се нуждаят от работници 
не само с технически, а и с други общи компетентности, които ги улесняват в 
адаптирането към променящите се изисквания на света на бизнеса. 
 
Например, Службата по заетостта, наред с други институции, имащи 
отношение към сферата на образованието и трудовата заетост, твърди, че 
ефективната реализация на способностите за упражняване на дадена 

 
 
 
Работодателите се 
нуждаят от 
работници не само с 
технически, а и с 
други общи 
компетентности, 
които ги улесняват в 
адаптирането към 
променящите се 
изисквания на света 
на бизнеса 
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професия се базира именно на трудовите умения. Тези умения 
представляват нещо повече от чисто технически познания, наричани 
просто „ноу-хау“.  От тази гледна точка, понятието „компетентност“ включва 
не само уменията необходими за пълноценно упражняване на дадена 
професия или занятие, но също така и съвкупност от особености на 
поведението, способности за анализ, взимане на решения, предаване на 
информация и т.н. 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕТАПА НА ПРОУЧВАНЕ 

 
Според получените на етапа на Проучване на испанския контекст отговори - 
и на анкетите, и на проведените кръгли маси, най-важните компетентности, 
които трябва да бъдат развивани и въведени в методологиите на 
преподаване са следните: 
 

 Ефективна комуникация (активно слушане, способност за задаване и 
отговаряне на въпроси, емпатия …) 

 Способност за работа в екип (сътрудничество, връзка с колегите…)   
 Способност за решаване на проблеми (концентрация и разбиране на 

причините за проблемите, участие в решаването им и предлагане на 
решени…) 

 Професионална автономност (самоувереност, самоуправление, 
сътрудничество…) 

 Способност за проактивност (креативност, способност за 
иновации…) 

 Ефективност (концентрация, планиране, прилежност, насоченост към 
резултати…) 

 

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  

 
Това са само някои от мерките, които биха могли да бъдат въведени и/или 
засилени в испанските институции за ПОО с цел по-нататъшно развитие на 
ключовите умения на учениците. 
 

 ДУАЛНО ПОО 
 

Дуалното ПОО е форма на професионално обучение, прилагана в 
Испания от месец ноември 2012 г., която съчетава обучението в клас 
с обучение в предприятие. 
 
Образователният център и предприятието определят съдържанието и 
броя на часовете и дните във всяка от институциите, така че 
учениците да придобият необходимите знания и компетентности за 
професионално развитие на пазара на труда. Обичайната 
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продължителност на един цикъл на дуално ПОО е две години, като е 
възможно да бъде удължена до три години. 
 
Тази система може да донесе   ползи както за предприятията, така и 
за учениците, особено по отношение на развитието на ключови 
компетентности. Ако след периода на стажуване, предприятието 
желае да сключи трудов договор с ученика след края на дуалното му 
образование, то ще разполага със служител, който познава работния 
процес в предприятието. Ученикът също така може да се възползва 
от познанията на по-опитните си колеги относно твърдите и меки 
умения. Ученикът се развива в реални условия. 
 

Изследванията, проведени сред участващи в тази форма на обучение 
работодатели показват, че образователните програми за ПОО 
обикновено осигуряват випускници с добри меки умения, особено при 
дуалната образователна система, тъй като стажовете в предприятията 
са добър начин за преподаване на учениците на необходимите 
ключови компетентности. По този начин професионалното 
образование и обучение със стажуване в предприятие увеличават 
вероятността за придобиване на по-добри меки умения. При 
системите за дуално ПОО учениците имат по-голям досег с меки 
умения, отколкото при затворените или традиционни системи за ПОО. 

 

 КОНСУЛТИРАНЕ 
 

Консултантските услуги в центровете за ПОО трябва да се развиват 
допълнително, като разглеждат и други въпроси освен единствено 
ориентирането  на учениците спрямо една обучителна пътека или 
друга. На консултантските услуги следва да се дадат достатъчно 
възможности в центровете (с повече ресурси), така че да могат да 
отговарят на всички нужди от информация на учениците и да 
повишават осведомеността относно най-търсените от 
работодателите ключови компетентности като проактивност, 
космополитен начин на мислене, както и други.  
 
Нещо повече, консултирането би трябвало да бъде изрично включено 
в темите на наръчниците за обучение. 

 
 ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ 

 
Включването на аспекти от предприемачеството в обучителните 
пътеки на професионалните училища би могло да помогне на 
учениците да развият набор от ключови компетентности, които не 
могат да се постигнат лесно чрез традиционните обучителни пътеки. 
 
Например, една добра възможност би била да възложите на учениците 
да създадат фиктивна компания  в рамките на учебния курс. Това би 
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ги накарало да се замислят за различните трудности и ключовите 
компетентности необходими, за да се справят с тях. По този начин 
знанието какво би могло да се случва с даден бизнес би им позволило 
да осъзнаят какъв вид ключови компетентности трябва да развият - 
нещо, което иначе не биха знаели. 
 
Освен това и във връзка с духа на проактивност и вземането на 
решения, чрез насърчаването на предприемачески дух на учениците 
се дава повече свобода да взимат собствени решения и да поемат 
отговорности. Това е аспект, който по време на обсъжданията на 
кръгла маса беше подчертан от работодателите като един от 
основните им проблеми при наемането на млади работници, които 
демонстрират прекомерна зависимост от висшестоящите им, сякаш са 
все още в училище под ръководството на учител или наставник. 

 
 АКТИВНО УЧАСТИЕ В  СЪВЕТИ БИЗНЕС – ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОО 

 
Персоналът за ПОО трябва да присъства на и участва във всякакъв 
вид мероприятия, засягащи взаимоотношенията между 
предприятията и центровете за ПОО като семинари, конференции, 
съвещания на работни групи, презентации и така нататък. 
 
По този начин ангажираните с ПОО обучители, ръководители и друг 
персонал, отговорен за разработването и прилагането на методологии 
и обучителни пътеки, могат да получават информация от първа ръка 
относно най-високо ценените ключови компетентности, които 
учениците от професионални гимназии трябва да притежават, за да 
разполагат с по-добри възможности за достъп до пазара на труда. 
 
Освен това могат да споделят своите притеснения и идеи с 
представители на предприятията и друг персонал за ПОО, което 
може да им помогне да подобрят учебните методологии на центровете 
за ПОО чрез въвеждане на добри практики и най-съвременните 
методи в развитието и оценяването на ключови компетентности.  
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ТУРСКИЯТ КАЗУС 
 

ОБОСНОВКА 

В демографско отношение Турция има младо население. Тази ситуация 

повишава значимостта на проблема с образованието на младата работна 

сила. От изключително значение е определянето на областите, в които 

младата работна ръка има нужда от професионално образование, 

разработването на учебните планове съобразно потребностите, и 

осигуряването на качествено обучение на работната сила в съответствие с 

изискванията на обществото, пазарите и секторите. 

Безработицата сред младежите е проблем, който отново стои на дневен ред, 

въпреки отчетените 18,5% през 2015 г., което е нисък ръст в сравнение с 

достигнатите през 2009 година 24%. Делът на младите хора, неангажирани с 

трудова дейност, образование или обучение в Турция, се е понижил рязко 

през последните няколко години, предимно поради повишаване на 

записванията в училище. Но при 28,4% през 2014 г., безработицата все още 

остава една от най-високите сред страните от ОИСР.  

  

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЕТОСТ  

Националната стратегия за заетостта е документ, изготвен с участието на 

всички сектори на дейност, с оглед решаването на структурни проблеми на 

пазара на труда в страната и намирането на трайно решение на проблема 

с безработицата до 2023 г. Тази стратегия е изготвена с участието на 

държавни институции, организации и агенции, както и на професионални 

асоциации, индустриални и работодателски конфедерации, 

неправителствени организации, членове на научната общност, медиите, 

както и представители на политически партии. 

Стратегията е изградена от четири стълба: 

 Засилване на връзката между обучението и заетостта: Този стълб 
има за цел установяването на връзка между обучението и заетостта и 
обучението на работната сила, чиято квалификация отговаря на 
нуждите на пазара на труда. 

 Осигуряване на сигурност и гъвкавост на пазара на труда: Този 
стълб има за цел въвеждането на реформи в целия пазар на труда, за 
да го направи по-гъвкав и да даде възможност за по-лесното влизане 
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и излизане от пазара на труда, да превърне в приоритет защитата на 
отделната личност,  а не намирането на работа. 

 Насърчаване на заетостта на хората в неравностойно положение: 
Този стълб има за цел да улесни наемането на работа на жени, 
дългосрочно безработни, хора с увреждания, както и на други групи 
хора в неравностойно положение в турското общество, чрез 
разработването на стратегии за заетост, насочени конкретно към 
решаване проблемите на тези групи хора. 

 Засилване на връзката между заетостта и социалната защита: 
Този стълб е насочен към разработването на система за социална 
защита, която не възпрепятства връщането на работа; която е 
всеобхватна; съвместнима със съществуващите икономически, 
социални и фискални политики; и която осигурява социална 
сигурност и приспособимост.  

Функционалната обвързаност между професионалното образование и 

заетостта в Турция е доста слаба. От една страна, завършилите 

професионално образование не притежават квалификацията, която се търси 

на пазара на труда, от друга страна бизнеса изпитва остра нужда от 

квалифицирани техници. Парадоксалният проблем, който възниква поради 

несъответствие между търсене и предлагане на пазара на труда, трябва да 

бъде решен. Тази ситуация може да доведе до проблеми с намирането на 

работа на завършилите училище или до наемането им на работа, която е 

извън тяхната област на обучение. 

Цялостната картина показва, че количеството в сферата на 

професионалното образование в Турция е по-важно от качеството. Въпреки 

това, проблемът с професионалното обучение и заетостта може да бъде 

преодолян с помощта на качествено-ориентирани решения. Турция спешно 

се нуждае от промяна в модела, наложен в системата за професионално 

обучение. В това изследване предмет на обсъждане са качествените и 

количествени показатели в турската система за професионално обучение, в 

което нямират място и идеи, ориентирани към намирането на решения.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕТАПА НА ПРОУЧВАНЕ 

 
Събраните данни  в рамките на Етапа на проучването на турския контекст, 
включващо анкетиране на работодатели и проведени кръгли маси, 
очертават най-важните компетентности, които трябва да бъдат развити и 
въведени в методологиите на преподаване:  

 
 Способност за работа в екип (сътрудничество, връзка с колегите …) 

 Ефективна комуникация (активно слушане, въпроси и отговори, 
емпатия…) 

 Ефективност (концентрация, планиране, проверка, ориентация към 
постигане на резултат…)  

 Дигитални компетентности (ИТ и използване на офис оборудване) 

 Капацитет за решаване на проблеми (концентрация и разбиране на 
прицините за проблемите, участие и предлагане на решения…) 

 Предприемачество (визия за нови идеи и възможности, управление 
на риска, гъвкавост) 

 
 
 
 
Цялостната 
картина показва, че 
количеството в 
сферата на 
професионалното 
образование в Турция 
е по-важно от 
качеството.  
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98,1% от участниците са на мнение, че за постигането на по-добра 
реализация, младите служители имат нужда от допълнително обучение. 

Около 63% от анкетираните са срещнали затруднения при осъществяване 
подбор на персонал или при наемане на работа на млади специалисти. 

 

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ   

 
DUAL VET  

 ЗАСИЛВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТТА  

Планът за действие „Засилване на връзката между професионалното 
обучение и заетостта“ (MEGEP) е разработен, за да се гарантира, че 
предлаганото професионално и техническо обучение отговарят на 
нуждите на пазара на труда в страната; че връзката между 
професионалното обучение и заетостта се засилва; че политиките за 
активен пазар на труда се изпълняват съобразно принципите за учене 
през целия живот; и че пригодността за заетост на работната сила се 
увеличава чрез засилено сътрудничество и координация между 
министерства, държавни институции, организации и агенции, и 
институции от частния сектор. Изпълнението на Плана за действие 
стартира през 2010 г. 

 

Съгласно Закон № 5174 и 5362, професионалните камари могат да 
провеждат курсове в професионални направления, които не са 
залегнали в Закона за професионалното образование № 3308, и да 
издават за тяхното провеждане сертификати. Освен това, съгласно чл. 
7 от Закона за Столична община № 5216, столичните общини имат 
задължението и правото да откриват, организират и провеждат 
курсове за придобиване на професия и професионални умения, както 
и да установяват сътрудничество с университети, колежи, 
професионални гимназии, правителствени агенции и 
неправителствени организации за осъществяването на тези услуги. 

 

  ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Тези програми имат за цел осъществяването на обучение на 
безработни лица за развитие и управление на собствен бизнес и 
изработване на бизнес планове, както и оказване на помощ за 
получаване на достъп до финансовите ресурси на Организацията за 
развитие на малките и средни предприятия (KOSGEB) и други 
агенции.  
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 ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ ПО ЗАЕТОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБУЧЕНИЕ 

Турската Организация по заетостта (ISKUR) осъществява своята 
дейност, съобразно изискванията на пазара на труда в Турция и в 
сътрудничество със съответните държавни институции, организации 
и агенции и социални партньори. Основните управителни органи на 
организацията, Общото събрание и Изпълнителният комитет, са 
съставени от членове на съответните държавни институции, 
организации и агенции, както и от работодателски и бизнес 
асоциации. Подобна структура е създадена и на провинциално ниво. 
През 2008 г., Областният комитет по заетостта и Областният комитет 
за професионално обучение, които функционираха като 
самостоятелни субекти, бяха обединени в една нова организация – 
Областен комитет по заетостта и професионалното обучение. 

 
 ПРОГРАМИ ЗА АКТИВНА РАБОТНА СИЛА 

Сред факторите, които пречат на отделни субекти да участват в пазара 
на труда са липсата на професия, професионално образование и 
професионални умения, които не са на достатъчно високо ниво, за да 
отговорят на нуждите на пазара на труда, липсата на достатъчно 
информация или опит за начинът на функциониране на пазара на 
труда. Поради тази причина, програмите за активна работна сила се 
реализират с цел повишаване пригодността за заетост на отделни 
субекти и в отговор на търсенето на квалифицирана работна ръка от 
страна на бизнеса. В момент, когато Турция е постигнала несравними 
темпове на икономически растеж, за пореден път става ясно доколко 
важна е ролята на професионалното обучение и съвместната работа за 
повишаване знанията и уменията на отделните субекти, с оглед на 
потребностите на пазара на труда. 
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ПОЛЕЗНИ УЕБСАЙТОВЕ 
 

В този раздел се опитахме да направим подбор на връзки към уебсайтове, 
които според нас представляват полезни инструменти в сферата на 
ключовите компетентности и които може да са полезни за разясняването на 
различни аспекти в това отношение. 
 
Тук можете да намерите достъп до някои уебсайтове на ЕС, съдържащи 
интересна информация относно Генералните дирекции и портали по-
свързани с ПОО и компетентностите за работа, както и други съвременни 
уебсайтове, занимаващи се със сферата на ключовите компетентности и 
ученето. 
 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 
 
Генерална дирекция „Образование и култура“, или DG EAC, е отделът на 
Европейската комисия, който отговаря за образованието, обучението, 
младежта, спорта, езиците и културата.  
 
Нейните дейности по отношение на образованието и обучението са 
очертани в Стратегическа рамка Образование и обучение 2020 (ET2020), 
част от стратегия „Европа 2020 “, създадена за да подпомогне растежа и 
заетостта в Европа, както и да допринесе към развитието на умения за 
пазара на труда. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en 
 
Раздел на уебсайта на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и 
приобщаване“ във връзка с уменията, в който са описани различните 
инициативи за развиване на уменията и за управление на наличността на 
необходимите умения. 
 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
 
ESCO е многоезичната Европейска класификация на уменията, 
компетентностите, квалификациите и професиите. ESCO е част от 
стратегия „Европа 2020“.  
 
В ESCO са идентифицирани и категоризирани умения, компетентности, 
квалификации и професии по стандартен начин и със стандартна 
терминология на всички езици на ЕС и в отворен формат, който може да 
бъде използван от софтуера на трети лица. Класификацията улеснява 
потребителите при обмена на автобиографии (CV) и обяви за свободни 
работни места, които се съхраняват в различни ИТ системи. 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://ec.europa.eu/esco/
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http://keyconet.eun.org/ 

 
Европейската мрежа за политика в областта на ключовите 
компетентности в училищното образование (KeyCoNet) бе основана 
през 2012 г. със задачата да анализира и очертава спешни стратегии в 
прилагането на ключови компетентности в образованието из цяла Европа, 
както и да разработва препоръки за укрепване на политиката и практиката в 
тази сфера в контекста на различни държави. 
 

http://www.euroskills.org/ 
 
УърлдСкилс Юръп повишава осведомеността относно нуждата от 
квалифицирани млади професионалисти в Европа в днешно време. 
Организацията насърчава високите постижения в сферата на развитието на 
умения и компетентности, като провежда на всеки две години конкурса 
ЮроСкилс, зрелищно представяне на професии за млади хора. 
 

https://europa.eu/youth/volunteering_en 
 
Портал на Европейската доброволческа служба (EVS), международна 
програма за доброволци, финансирана от Европейската комисия. Тя дава 
възможност на всички законно пребиваващи в Европа млади хора на възраст 
между 18 и 30 години да служат като международни доброволци в 
организация или държавно ведомство в Европа, Африка, Азия или Южна 
Америка за срок от 2 до 12 месеца. 
  
http://www.docurated.com/101-free-free-try-online-collaborative-learning-tools-

teachers-educators 
 
Списък на 101 онлайн инструмента за учене в сътрудничество (всички са 
безплатни или поне нищо не струва да ги пробвате). Има обяснение за всеки 
от тях, като са посочени предлаганите опции, както и ползите, които може да 
донесат на учениците и учителите. 
 

http://www.techlearning.com/default.aspx 
 
Уебсайт с интересни статии във връзка с ученето и ползването на 
технологии. 
Потребителите могат да намерят редица технологични инструменти за 
насърчаване и оценяване на ключови компетентности от ученици в 
различни области, които са се превърнали в добри практики (обмисляне и 
поставяне на цели, сътрудничество и обсъждане, мислене в перспектива, 
поемане на рискове, преодоляване на неуспехи и сътрудничество с експерти 
и т.н.). 
 

https://bemycareercoach.com/ 

http://keyconet.eun.org/
http://www.euroskills.org/
https://europa.eu/youth/volunteering_en
http://www.docurated.com/101-free-free-try-online-collaborative-learning-tools-teachers-educators
http://www.docurated.com/101-free-free-try-online-collaborative-learning-tools-teachers-educators
http://www.techlearning.com/default.aspx
https://bemycareercoach.com/
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Блог с полезни инструменти за развиване на меки умения. 
 

https://www.mindtools.com/ 
 
Уебсайт, на който можете да усвоите стотици полезни кариерни умения 
безплатно. 
  

http://www.ecompetences.eu/faq-competences-skills-jobs/ 
 
Европейската рамка за електронна компетентност (e-CF) предоставя справка 
за 40 компетентности, които се изискват и прилагат на работното място в 
сферата на информационно-комуникационните технологии (ИКТ), като 
използва достъпен език за компетентностите, уменията и степените на 
професионална квалификация, който може да бъде разбран в цяла Европа. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mindtools.com/
http://www.ecompetences.eu/faq-competences-skills-jobs/
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската 
комисия. Настоящата публикация отразява единствено 
мненията на автора и Комисията не носи отговорност за 
използването на изложената тук информация. 
 
 


