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Това е възможност да се възприеме нов подход 
към професионалното образование и обуче-
ние и да се предприемат действия, за да бъде 
то осъвременено и да се увеличат неговата 
привлекателност, гъвкавост и пригоденост 
към цифровата ера и зеления преход. Профе-
сионалното образование и обучение ще бъде 
основен инструмент за подпомагане на мла-
дите хора и възрастните да намерят работа 
след кризата, причинена от коронавируса.

Какво представлява професионалното образование и обучение?

Професионалното образование и обучение (ПОО) е ключов елемент от ученето през це-
лия живот, което предоставя на хората знанията, уменията и компетентностите, необ-
ходими за определени професии на пазара на труда и за успеха им в живота. На него се 
пада дял от около половината от учащите на гимназиално ниво в ЕС и то дава възмож-
ност на две трети от работниците в ЕС да повишат квалификацията си или да се прек-
валифицират. ПОО помага на младите хора да се подготвят за първото си работно място 
и дава възможност на възрастните да придобият нови умения и да развият кариерата си.

Как пандемията на корона-
вирус се отрази на ПОО?

Пандемията от коронавирус сериозно 
засегна всички форми на образование 
и обучение, включително ПОО, като 
най-засегнати бяха ученето в процеса 
на работа и чиракуването.

Повече възможности за 
учене на работното мяс-
то, по-специално посред-
ством чиракуване

Повишаване на устой-
чивостта и на подготве-
ността от гледна точка на 
цифровите технологии на 
институциите и обучава-
щите в сферата на ПОО

Гарантиране, че учебните 
програми за ПОО отгова-
рят на нуждите на зеле-
ната и цифровата иконо-
мика

Възприемане на по-при-
общаващ подход, премах-
ващ всички пречки пред 
достъпността

Система, която е в по-голя-
ма степен ориентирана към 
учащия, дава му гъвкавост 
по отношение на това кога и 
как учи и свързва различни 
системи на обучение

Увеличаване на мобил-
ността на учащите, за да 
станат програмите за ПОО в 
рамките на ЕС по-привлека-
телни
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Рута от Литва премина професионално образование и обу-
чение. Нейното училище си сътрудничи с местни предприя-
тия и им помага да определят нуждите си от умения. Като 
част от образованието си Рута чиракува във фабрика за 
соларни панели. Това ѝ осигури не само професионална 
квалификация, но и набор от общоприложими умения, като 
например работата в екип. След дипломирането си тя за-
почна работа в предприятието, в което чиракува.
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Хосе от Испания работи в сферата на управлението на 
връзките с клиенти в туризма в продължение на над 
15 години. Областта, в която работи, бързо се цифро-
визира и той иска да адаптира своя набор от умения. 
Предприятието, в което работи, му дава възможност да 
работи гъвкаво и да следва модулни курсове за ПОО 
два пъти седмично. След 6 месеца Хосе ще е придобил 
нови цифрови умения, които са от полза както за него, 
така и за неговото предприятие.
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За подкрепата на какви действия може да 
спомогне финансирането от ЕС?
• Обучение на преподаватели и обучители в областта на 

ПОО, по-специално в областта на цифровите технологии 

• Подкрепа за мобилността на учащите, преподавателите 
и обучителите в областта на ПОО в цяла Европа 

• Създаване на системи за осигуряване на качеството и 
за проследяване на дипломираните 

• Създаване на 50 центъра за високи постижения в об-
ластта на професионалното образование и обучение, за 
да се стимулира висококачественото обучение

През следващите пет години в Европа трябва да стане реалност следното:

от завършилите 
ПОО следва да 

бъдат наети 
на работи след 
обучението си

от учащите в областта на 
ПОО следва да се ползват 
от учене от практическо 
естество в процеса на 
работа, по-специално 

чиракуване

учащи, които се 
възползват от 

възможности за 
учене в чужбина
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