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Светът се движи по-бързо от всякога….

Глобализация 

Прогрес на 
информационните 
технологии
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Въздействието на изкуствения 

интелект, напредналата роботика, 

Индустрия 4.0 ,

новите мобилни комуникации (5G) и 

други технологии оказват влияние 

върху начина, по които живеем и 

работим. 



За пазара на труда в дигиталната ера неизбежно се изискват:

Нови 

Знания

Умения 

НагласиГъвкавост

Адаптивност 
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 Тенденции и трудности

o Застаряващо население;

o Бързо променяща се  

икономическа обстановка в 

Европа и в света;

o Намален интерес към някои 

професии, дигитализация и 

автоматизация на други;

o Отпадане на човешкия фактор от 

производството;

o Имиграцията;

o Културни и социални проблеми.

 Предизвикателствата
o Всичко това трябва да бъде обект на 

изследвания, на мониторинг, анализ и 

стратегическо планиране, за да се 

подобрят условията за провеждане на 

политики за по-ефективно 

професионално образование и обучение. 

o Идентифицирана нужда от регионален 

обмен и учене с цел намаляване на 

системните различия, както и на 

дисбаланса на пазара на труда и 

образованието в Дунавския регион. 

Транснационални предизвикателства:



Нашето предизвикателство…

Стратегическият модел се разработва в контекста на проект 

„Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в 

професионалното образование и обучение в Дунавския 

регион за ефективно модернизиране на системите за 

професионално образование и обучение - Learning by Doing

(Учене чрез практика).

Глобалната цел на проекта – да бъде развит капацитетът на  

заинтересованите страни в процеса на професионалното 

образование и обучение чрез укрепване на регионалните, 

национални и транснационални партньорства в дунавските 

страни.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА



Важните партньорства

 Търговско-промишлена палата- Враца 

 МОН и РУО- Враца

 24 партньори от 9 държави от Дунавския регион

 До момента – над 120 преки и над 300 косвени участници в реализирането на 
проекта 



Видимите резултати от проекта: 

Инструменти

Наръчник за по-ефективно обучение в Дунавския регион, който
акцентира върху ключовите фактори на прехода и се основава на
примери от практиката на партньорите по предизвикателства,
характерни за отделните страни.

Обсерватория - транснационална институция със седалище в Будапеща и с 
управляващ борд, с представители на всички държави-партньори и  включва 
екипи от експерти и работен екип. Целта  е да подпомага процеса на преход 
към модернизирано ПОО/ ДО през следващите години ефективно и 
целенасочено, за да се подпомогне решаването на големи проблеми  в 
Дунавския регион 

Стратегии и препоръки за модернизиране на 
професионалното образование и обучение в страните-
участнички по проекта с крайна цел – хармонизиране на 
политиките и практиките!
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Професионалното образование и обучение в България –
осъзнат държавен приоритет!

Увеличаване на %-ното съотношение на приетите ученици в професионални паралелки и 
преструктуриране на приема  по профили и професии в посока STEM профили и технически и ИТ 
професии. 

Защитени професии и такива с очакван недостиг на кадри на пазара на труда. 

Дуалната система на обучение – открита възможност за модернизиране на професионалното 
образование и обучение
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Регионалните политики – адекватност, ангажираност 
и пълноценно партньорство

С
тъ

п
к
и
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Областният управител – нашият надежден съмишленик и 
участник в генерирането на идеи за „съживяване“ на ПОО 

на областно ниво

По предложения от област Враца – важни 
нормативни промени, свързани с реализация на 

политиките в областта на ПОО

Участие на началника на РУО – Враца в Консултативен 
съвет към Министъра на образованието и науката и в 

Ресурсна работна група към КС

Участие в кръгли маси, конференции, събития на различни нива 
(регионално, национално - НАПОО, международно – СДЕФОП и 

ЕПАЛЕ и др.  – последователно отстояване на важността на 
регионалните особености при реализиране на държавната 

образователна политика



Дуалното обучение в област Враца

Към настоящия момент за три учебни години са сформирани 15 

паралелки в 6 професионални гимназии, подкрепени от 24 

местни фирми.
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За учебната  2019 / 2020 г. се предлага прием в 8,5 паралелки –

дуална форма на обучение.
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Стъпка по стъпка – към изграждане на път, посока,
модел на модерното ПОО

Анализ на състоянието и предизвикателствата

Извеждане на приоритетни области на въздействие.

Набелязване на конкретни мерки – на национално и 
регионално/местно/училищно ниво

Управление на риска: идентифициране, анализ на действието и 
редукция (смекчаване на риска)
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Политиките за модернизиране на ПОО – екипна отговорност! 

На Вашето внимание като важни и значими заинтересовани страни – предложение за 
опорни точки за създаване на Стратегически модел за модернизиране на 
професионалното образование и обучение чрез WBL - базирано на работа обучение



Области на въздействие (интервенция)
Осигуряване на кариерно ориентиране и консултиране

Актуално 
състояние

Трудна промяна на 
нагласите на 
родители и ученици 
от „учене заради 
самото учене“ към 
„учене чрез работа за 
придобиване на 
професия“; 
недостатъчно развит 
капацитет на 
образователните 
институции и липса 
на система за ранно 
и адекватно 
кариерно 
ориентиране. 

Последователна регионална политика
за РАННО кариерно ориентиране на
учениците;

Развитие на капацитета на 
образователните институции /училища, 
ЦПЛР, ДГ/ за кариерно ориентиране и  
консултиране;

Информационни и комуникационни 
кампании за популяризиране на 
професионалното образование и 
дуалното обучение, с активното участие 
на фирми, бизнес, бюра по труда и др.
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Области на въздействие (интервенция)
Гарантиране качеството и ефективността на професионалното образование и обучение
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е • Образованието по определени професии 
изостава от потребностите на пазара на 
труда. Работодатели   - неудовлетворение от 
придобитите от учениците компетентности, 
особено когато става дума за включване във 
високотехнологични производства. 
Професионалното образование не във всички 
случаи подготвя за упражняването на 
съответната професия. 

Модернизиране на МТБ и 
оборудването в училищата, 

осъществяващи 
професионално 

образование;ИКТ-
инфраструктурата;  

Тясно сътрудничество с 
фирмите при дуално 

обучение и доближаване на 
условията;

Системна текуща 
квалификация на учителите 

по професионална 
подготовка и включване в 
образователния процес на 
представители от фирмите;

Стандарт за качеството; 
Система за управление на 

качеството на ПОО, с 
участието на работодатели;

Самооценка;
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Области на въздействие (интервенция)
Изграждане на система за актуализиране на квалификацията на учителите по професионална подготовка

• Дефицит на
квалифицирани учители;
липса на национална
политика за системна
текуща квалификация на
учителите по
професионална подготовка
за дълъг период от време,
„застаряване“ на
учителския състав – всичко
това оказва пряко
негативно влияние върху
качеството на
професионалната
подготовка на учениците и
разтварянето на ножицата
между нуждите на бизнеса
и подготовката на
учениците.

Актуално 
състояние

.

• Подобряване на 
сътрудничеството с 
обучителни организации, 
ВУЗ-ове, департаменти за 
усъвършенстване на 
квалификацията и 
„заявяване“ на 
необходими програми 
/курсове за 
квалификация;

• Обмен на добри 
практики;Насърчаване на 
мобилности.

• Създаване на 
благоприятни и 
мотивиращи условия за 
работа и привличане на 
млади специалисти като 
учители по 
професионална 
подготовка. 
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Области на въздействие (интервенция)
Развиване капацитета на заинтересованите страни за подкрепа и участие в процеса на подготовката на 

учениците в професионалното им развитие

А
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я
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е Трудна промяна на 
нагласите на 
родителите за 
ориентация към 
професионалното 
образование;

Наличие на 
обективни и 
субективни пречки 
пред стратегическото 
планиране на фирми 
и работодатели

. Последователна 
и системна 
работа с 
родителите на 
учениците

. Създаване на 
механизъм за 
сътрудничество за 
събиране и 
анализиране на 
данни от 
проучвания на 
пазара на труда;

Подкрепа за 
бизнеса

. Оползотворяване на 
капацитета на 
областните 
администрации и 
РУО за иницииране и 
координация на 
сътрудничество 
между общините, 
бизнеса, 
работодателските 
организация, ВУ, 
медиите и 
образователните 
институции
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Области на въздействие (интервенция)
Отзивчивост към нуждите на пазара на труда

• Слабо развит пазар на
труда в Северозападния и
други региони;

• Предлагане на
неблагоприятни финансови
условия и трудно
мотивиране на учениците
за ориентация за обучение
по професии;

• Голяма част от учениците,
завършващи
професионално
образование, не се
реализират в съответната
сфера. Получава се
сериозен дисбаланс -
професионалното
образование готви кадри за
определени сфери на
икономиката, а на пазара на
труда такива липсват.

Актуално 
състояние

.

• Прогнозиране на 
потребностите от работна сила 
с определени характеристики в 
средносрочен и дългосрочен 
план и съобразяване на 
регионалните образователни 
политики с изведените 
потребности. 

.

• Доближаване на 
предлаганите финансови 
условия до очакванията 
на младите хора, с оглед 
реализация в съответната 
професионална сфера.  
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Бъдещето …

Не за училището, за ЖИВОТА трябва да учим младите хора. 

По Луций Аней Сенека

Професионалното образование и обучение е стабилна основа за успешна кариера за младите 
хора, а дуалното обучение е ценна инвестиция както за работодателите, така и за учениците, като 

улеснява прехода им от училището към работата и  подпомага конкурентоспособността и 
икономическия растеж.



РУО- Враца

ЦЕНИМ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ И АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ!

Линк към страницата на проекта:

http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/learning-by-doing

Следете и участвайте в блога по проекта:

http://lbd-vratsa.blogspot.bg

# проект learning by doing

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
http://lbd-vratsa.blogspot.bg/

