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Брошура 2021 

 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

ПРЕХОДА КЪМ ЦИФРОВА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА 
 

 

Професионалното образование и обучение в преход към цифрова и зелена 

икономика. Декларацията от Оснабрюк 

 

 

 Модернизирането на професионалното образование и обучение е европейски и 

национален приоритет. Усилията са насочени към формиране на работна сила, която да 

притежава умения за подпомагане на справедливия преход към зелена и цифрова 

икономика, както и икономическото възстановяване след COVID-19. Въз основа на 

предложение на Европейската Комисия е приета препоръка на Съвета относно 

професионалното образование и обучение за устойчива конкурентоспособност и 

социална справедливост, както и устойчивост. Препоръката определя ключови принципи 

за гарантиране, че професионалното образование и обучение е гъвкаво, бързо се адаптира 

към нуждите на пазара на труда и осигурява качество и възможности за обучение за 

всички възрастови групи. На 30 ноември 2020 г. министри, отговарящи за ПОО от 

държавите членки на ЕС, страните кандидатки, страните от ЕИП –- ЕАСТ, европейските 

социални партньори и ЕК одобряват „Декларацията от Оснабрюк 2020 относно  

професионалното образование и обучение като средство за възстановяване и преход към 

цифрова и зелена икономика“.  

 Декларацията определя нови политически действия за периода 2021-2025 г. в 

допълнение към препоръката на Съвета относно професионалното образование и 

обучение за преход към цифрова и зелена икономика. Декларацията има четири цели, 

представени на  Фиг. 1. 

 

 

 

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
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Фиг. 1: Основни цели на Декларацията от Оснабрюк 

 

 

 Умения за зелени и цифрови преходи 

 Европейската комисия, за да подкрепи зеления преход и развитието на умения 

заедно с цифровия преход, планира да:  

 

 Фиг. 2. Планирани действия за реализация на зеления и цифровия преход 

  

Ц
ел

и

Устойчивост и високи постижения чрез качествено, приобщаващо и 
гъвкаво професионално образование и обучение 

Установяване на култура на учене през целия живот, подчертаваща 
значението на продължаващото професионално обучение и 

цифровизацията

Създаване на устойчивост на зелената икономика чрез 
професионално образование и обучение

Европейско пространство за образование и обучение и 
международно измерение на професионалното образование и 

обучение
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 Умения за цял живот 

 Европейската комисия, заедно с държавите-членки, ще работи по нови 

приоритети на Европейската програма за обучение на възрастни. Тези приоритети ще 

допълнят обновената европейска рамка за сътрудничество в областта на образованието 

и обучението и ще подпомогнат постигането на целите на ООН за устойчиво 

развитие. Освен това ще работи за разработване на всеобхватни, качествени и 

приобщаващи системи за обучение на възрастни. 

 

Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република 

България до 2030 година 

 

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030) е изготвена от Министерство на образованието и 

науката в сътрудничество със заинтересовани страни и е приета след обществено 

обсъждане от Министерския съвет на 24.02.2021 г. В периода от 2021 до 2030 година 

българската образователна система следва да подготви за личностна и професионална 

реализация поколения, което ще оказва въздействие през следващите десетилетия. 

Съществено място в документа е отделено на образователните иновации, дигиталната 

трансформация и устойчивото развитие, както и на развитието на професионалното 

образование и обучение, базирано на прехода към цифрова и зелена икономика. 

В Стратегическата рамка е направен преглед на актуалното състояние и 

тенденциите на национално и европейско ниво, като на тази основа са очертани 

основните предизвикателства. Комплексът от умения за живот в 21 век непрекъснато се 

разширява и динамично се променя. В следващите години акцентът ще бъде върху 

свързващи умения (като критично мислене) и върху качества на личността (като етично 

поведение, социална отговорност, приемане на различията и други), наред с формиране 

на ценности и изграждане на ценностно-ориентирано поведение.  

В Стратегическата рамка са определени 9 приоритетни области за развитието на 

образованието и обучението до 2030 година след направен цялостен анализ: ранно 

детско развитие; компетентности и таланти; мотивирани и креативни учители; 

сплотени училищни общности и системна работа с родителите; ефективно включване, 

трайно приобщаване и образователна интеграция; образователни иновации, дигитална 

https://cor.europa.eu/bg/news/Pages/UN-sustainable-development-goals-should-guide-the-European-Recovery.aspx
https://cor.europa.eu/bg/news/Pages/UN-sustainable-development-goals-should-guide-the-European-Recovery.aspx
https://mon.bg/bg/143
https://mon.bg/bg/143
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трансформация и устойчиво развитие; реализация в професиите на настоящето и 

бъдещето; учене през целия живот; ефикасно управление и участие в мрежи.  

Изпълнението на всеки от приоритетите е обвързано с конкретни цели, както и с 

индикатори за изпълнение. В Стратегическата рамка са включени начините за 

финансиране на отделните мерки и дейности - средства от националния бюджет, 

структурни фондове, програмите за директно финансиране от Европейския съюз и други 

донорски програми и механизми за периода 2021-2030 г. За конкретното им постигане 

ще бъдат ангажирани заинтересовани страни и подготвени три плана, а постигнатите 

резултати ще бъдат отчетени с два междинни доклада и финален аналитичен доклад. 

Предвижда се актуализация към два индикативни периода - през 2024 година и 2027 

година.   

В Стратегическата рамка като част от Европейското образователно пространство 

и от глобалния свят се споделя визията за развитие на висококачествено, приобщаващо, 

ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и 

учене, съобразявайки се с националните образователни традиции и следвайки 

националните приоритети. 

 

Дигитализация и предизвикателства пред професионалното образование  

и обучение 

 

Професионалното образование и обучение е основен елемент на системите за 

учене през целия живот, които имат за цел да осигурят на гражданите знанията, уменията 

и компетентностите, необходими за определени професии с цел  реализация на пазара на 

труда. ПОО подпомага обучаваните да придобият  подходящи умения и да са подготвени 

за плавен преход от образование и обучение към заетост, включително и да съответстват 

на мащаба на цифровата трансформация.  

В контекста на COVID-19, използването на дигиталните технологии за учене се 

превръща в ключов приоритет за ЕС. Приспособяването на ПОО към цифровата ера е 

предизвикателство както на европейско, така и на национално ниво. В тази линия 

последното издание на „Обзор на образованието и обучението за България на ЕК за 

2020 г.“ обхваща модернизирането на образованието, развитието на цифровите умения и 

провеждане на ефективно обучение в дигитална среда. Посочват се и две важни причини, 

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/0b2b116f-2499-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/0b2b116f-2499-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
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които налагат системите на ПОО да се адаптират към бързото развитие на цифровите 

технологии: 1) бъдещите работни места изискват цифрови умения, 2) нуждата 

дигиталните технологии да се използват в процеса на обучение предполага и съответната 

подготовка на учителите.  

В отговор на предизвикателствата пред ПОО, които произтичат от цифровата 

трансформация, в европейски и национални документи (Фиг. 3 и Таблица 1) са 

дефинирани цели, дейности и мерки, насочени към адаптиране на професионалното 

образование и обучение спрямо новите реалности.  

 

Фиг. 3. План за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.)1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg 

Визия на ЕК за висококачествено, 
приобщаващо и достъпно 
цифрово образование чрез 

действия за сътрудничество на 
европейско равнище  в две 

посоки:

Извличане на поуки от кризата с 
COVID-19, по време на която 
технологиите се използват в 
мащаб, невиждан досега в 

образованието и обучението

Приспособяване на системите за 
образование и обучение към 

цифровата ера

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg
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Таблица 1. Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕСФ+ 2 

 

 

Програмата предвижда разширяване на 

дигиталното образователно съдържание, 

повишаване на дигиталната 

компетентност и умения на 

педагогическите специалисти, учениците 

и родителите. В Приоритет 2 

„Модернизация и качество на 

образованието“ и в Приоритет 3 „Връзка 

на образованието с пазара на труда“ на 

проекта на Програмата са включени 

конкретни дейности, насочени към 

дигиталната трансформация на 

училищното образование в т.ч. 

професионалното образование и 

обучение. За  модернизиране на 

професионалното образование са 

планирани три дейности:  

1. Разработване на дигитални 

образователни материали по 

професионална подготовка с цифрово 

и интерактивно учебно съдържание и 

отворени образователни ресурси. 

 

2. Е-обучение, управление на 

приложения, създаване и споделяне 

на съдържание, формиране на 

грамотност и култура за работа с 

цифрови учебни ресурси. 

 

3. Създаване на виртуални лаборатории 

и класни стаи с използване 

възможностите на изкуствения 

интелект за допринасяне към 

управление и индивидуализиране на 

процеса на учене и подготовката в 

домашни условия според нивото и 

темпа на учене на учащите, вкл. за 

изготвяне на индивидуализирани 

учебни планове. 

 

  

 

 

Предизвикателства и подходи за учители и обучители в условията на  

дистанционно обучение 

 

Преминаването към дистанционно обучение има сериозни последици по 

отношение на достъпността, качеството и справедливото оценяване на придобитите 

знания, умения и компетентности. Някои институции не успяват да се приспособят 

достатъчно добре или достатъчно бързо и в резултат на това някои ученици са напълно 

изключени от образованието. Това в голяма степен се отнася за хора в неравностойно 

положение (социално слаби, лица с увреждания, лица, живеещи в малки населени места), 

                                                           
2 Проект на Програма „Образование“ 2021-2027г. https://strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?Id=6179 

https://strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?Id=6179
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които са особено засегнати и практически не са им предложени никакви алтернативни 

методи на обучение. Образователните дейности онлайн често не включват подходящи 

форми на въвличане на учащите, с което резултатите от обучението не са достатъчно 

ефективни, както и не е предоставен достатъчно качествен единен достъп за всички. Тези 

недостатъци генерират обучителни пропуски, от които последствията тепърва ще бъдат 

оценени. 

Открояват се три основни предизвикателства, за разрешаването на които трябва 

да бъдат намерени своевременни решения: 

 

1. Недостатъчно налични инструменти за онлайн обучение и липса на умения 

относно използването на цифрови технологии, особено от лица със специални 

образователни потребности; 

2. Трудно намиране на решения за ситуации, в които онлайн ученето не е 

възможно; 

3. Отсъствие на общи стандарти, оперативна съвместимост, достъпност и 

качество на осигуряване на цифрово учебно съдържание. 

 

В допълнение е важно да се отбележат и аспекти, които са пречки пред 

преподавателския състав в системата на ПОО в България: 

 

 Ограничен достъп до оборудване и стабилна интернет връзка, необходими за 

предлагане на качествено дистанционно обучение; 

 Ниско ниво на цифрови умения и компетенции за ефективно използване на 

платформите; 

 Недостатъчен опит в създаването на дигитално учебно съдържание; 

 Липса на опит в електронно обучение и други ефективни дистанционни обучения 

в ПОО, особено за преподаване на практически компоненти в онлайн среда; 

 Загриженост по въпросите на поверителността, авторските права и защитата на 

данните. 

 

Основните решения, които могат да подпомогнат справянето с посочените 

предизвикателства, са свързани с: 
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 Осигуряване на достъп до дистанционно образование с безплатно предоставяне 

на необходимото оборудване и софтуер; 

 Оборудване и предоставяне на безплатна неограничена интернет връзка; 

 Превеждане на материали на различни езици, говорени от етническите 

малцинства и бежанци, включително жестомимичен език за учащи с увреден слух 

и помощни технологии като екранни четци за учащи със зрителни увреждания; 

 Предлагане на възможности за обучение на учащите по дигитални умения и 

компетентности; 

 Измерване на ангажираността на учениците в онлайн класове; 

 Предоставяне на индивидуална дистанционна подкрепа на ученици в риск и 

техните родители както в академичен, така и в психологичен аспект. 

 

Обучението на учителите трябва да се фокусира върху прилагането на цифровите 

технологии, които са общи за учителската професия (напр. Рамката DigCompEdu). 

Еднакво важно обаче е, че образованието на учителите също трябва да бъде насочено и 

към по-специфичните дисциплинарни практики, характеризиращи всеки отделен учебен 

предмет. По-специално онези практики, които могат да отговорят на 

предизвикателствата, пред които е изправена образователната система, свързани с 

COVID-19. Това е важно, като се вземе предвид най-засегнатите от пандемичното 

въздействие върху училищното образование: деца със специални образователни 

потребности, които се губят в новата реалност на преподаването (напр. ресурсните 

учители не присъстват лично, различна ежедневна структура на дейностите и т.н.), както 

и тези, които нямат средства за участие в онлайн обучение (напр. липса на достъпен 

хардуер, софтуер). 

 

Промени в учебната среда под влияние на новите технологии 

 

Светът прекрачи прага на четвъртата индустриална революция – Индустрия 4.0. 

Тя се отнася не само до напреднали научни и технически разработки, но и до качествена 

промяна в културата на работа. Пазарът на труда изисква високо ниво на математическа 

грамотност, солидна научна и хуманитарна подготовка, способности, които често се 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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наричат „компетентности на 21-ви век“. Изминалата една година на работа в нетипични 

условия и обучение, предимно от дистанция, провокира по-доброто разбиране за ролята 

на информационните технологии в образованието. Технологичната революция поставя 

нови предизвикателства пред образованието и същевременно създава цифрови 

технологии, които да подпомогнат справянето с тези предизвикателства.  

Дигиталните технологии се разпространяват и обновяват изключително бързо, 

давайки неограничени възможности за достъп до цифрови приложения, материали и 

услуги. Обучаемите и преподавателите получават възможност за безпрецедентен досега 

контрол върху информационното пространство и съвместното му използване. 

Възможностите за самоконтрол и за взаимен контрол, за формиране на интерес към 

ученето, за смислена образователна работа, приемана от учениците, постоянно се 

разширяват. Технологиите за виртуална реалност (VR) бързо се сливат с технологиите за 

изкуствен интелект (AI).  

Процесите на трансформация на образованието са факт по целия свят. 

Дигиталната икономика изисква всички учащи, а не само най-успешните да усвояват и 

прилагат нужните през 21-ви век дигитални компетентности. Дигиталната 

трансформация на образованието по своята същност е актуализиране на планираните 

образователни резултати, образователно съдържание, методи, организация, форми 

на образователна работа, както и оценка на постигнатите резултати в бързо 

развиваща се дигитална среда с цел значително подобряване на образователните 

резултати. Предизвикателството е да се хармонизира в едно цяло новият модел на 

учебен процес чрез: 

 Усвояване от учениците на предварително избрано съдържание;  

 Постигане от обучаемите на предварително дефинирани цели; 

 Развитие на уменията на обучаемите да учат; 

 Формиране на образователна независимост на учениците, насърчаването и 

развитието на тяхната идентичност в процеса; 

 Овладяване както на възложено, така и на независимо избрано съдържание. 
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Дигиталните технологии създават условия за постигането на такъв синхрон чрез 

подобряване на средствата за планиране и организиране на образователния процес, 

широко разпространение на интерактивни методи на преподаване и преминаване към 

персонализирана, ефективна организация на учебния процес. Дигиталната 

трансформация на образованието засяга всички нива на образование и обучение и е 

невъзможна без активното участие на ученици, учители, служители, ръководство, всички 

заинтересовани страни, включително родители и работодатели, политици. Процесът 

може да бъде разделен на три големи групи задачи (Фигура 4). 

 

Фиг. 4: Дигитална трансформация в три групи задачи 

Ключовото, което се случва в процеса на дигитална трансформация в 

образованието, не е само създаването на компютърни лаборатории и осигуряване на 

качествена връзка с интернет, а формирането и разпространението на нови модели на 

работа на образователните институции. В основата са новите педагогически практики, 

които са успешно внедрени в дигитална образователна среда и разчитат на 

използването на цифрови технологии, непрекъснатото професионално развитие на 

учителите и новите цифрови инструменти, източници на информация и услуги. 

Основните тенденции, които се очертават във връзка с дигитализацията на 

образованието и обучението, са свързани с навлизането на виртуалната реалност, 3D 

принтирането,  геймификацията и персонализирането на учебния процес.  

Обезпечаване на цифрова 
образователна 
инфраструктура

Разработване на дигитални 
учебни материали, 

инструменти и услуги, 
включително за оценяване 
чрез цифрови технологии

Разработване и 
разпространение на нови 
модели на организация на 
образователната работа.
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Със стартирането на пандемията с COVID-19 и ученето от разстояние 

образователната система срещна редица предизвикателства: ангажиране на учениците и 

мотивиране за учене, поддържане на екипното взаимодействие в класа/курса с цел 

компенсиране на липсата на личен контакт, съобразяване с темпото на всеки обучаем, 

оценяване на усилията и напредъка на обучаемите лица, внимание към безопасността 

при работа онлайн, както и осъществяване на особено важната възпитателна функция на 

образованието.  

Европейската  рамка  за  компетентност  в  областта  на  цифровите  технологии  

за  потребителите (DigCompConsumers)  осигурява  референтна  рамка  за  подкрепа  и  

подобряване  на  компетентността  на потребителите  в  областта  на  цифровите  

технологии. Това се  определя  като  компетентност,  от  която  потребителите  се  

нуждаят, за да действат активно, безопасно и уверено на цифровия пазар. Това 

определение се основава на съществуващи трудове  във  връзка  с  компетентността  на  

потребителите  и  на  общите  компетентности  в  областта  на цифровите технологии, 

определени в рамката DigComp 2.0. Въвежда се концептуален референтен модел 

(DigCompConsumers), в който се определят 14 компетентности и се дават примери за 

всяка от тях от гледна точка на знания, умения и нагласи. 

През 2017 г. Европейската комисия публикува Digital competences 2.03 (The Digital 

Competence Framework) - Рамка за дигитална компетентност. В този документ са 

идентифицирани ключови компоненти на дигиталната компетентност в 5 основни 

области (Таблица 2). 

Таблица 2. Области на дигитална компетентност 

Област на 

компетентност 

Ключови компоненти на компетентността 

Грамотност, свързана 

с информация и данни 

Може да формулира нуждите от информация, да намира и 

извлича цифрови данни, информация и съдържание. Може 

да преценява значимостта на източника и неговото 

съдържание. Може да съхранява, управлява и организира 

                                                           
3  Рамка за дигитална компетентност, 2017, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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цифрови данни, информация и съдържание. 

 

Комуникация и 

колаборации 

Може да взаимодейства, комуникира и да сътрудничи чрез 

цифрови технологии, като същевременно има предвид 

културното и поколенческото разнообразие. Може да 

участва в обществения живот, като използва публични и 

частни цифрови услуги. Може да управлява собствената си 

цифрова идентичност и репутация. 

 

Създаване на 

дигитално 

съдържание 

Може да създава и редактира цифрово съдържание, да 

подобрява и интегрира информацията и съдържанието в 

съществуващи системи за управление на знания, като 

същевременно разбира как се прилагат авторските права и 

лицензи. Знае как се дават разбираеми инструкции по 

отношение на компютърна система. 

 

Сигурност Може да защитава цифрови устройства, съдържание, лични 

данни и поверителност в дигитална среда. Знае как да 

защитава физическото и психическото здраве и познава 

възможностите на цифровите технологии за повишаване на 

социалното благополучие и социалното включване. 

Осъзнава въздействието на цифровите технологии върху 

околната среда. 

 

Решаване на 

проблеми 

Може да идентифицира потребности и да решава 

концептуални проблеми в цифрова среда. Може да използва 

дигитални средства за създаване на иновативни процеси и 

продукти. Поддържа актуални знания за дигиталната 

еволюция. 

 

   

През 2018 г. Европейската комисия издава нова версия, допълнение към Digital 

competences framework 2.0 – Рамка за дигитални компетентности за граждани - с 8 нива 

на владеене и примери за употреба (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for 

Citizens with eight proficiency levels and examples of use). Осемте нива на владеене може 

да видите в Таблица 3. Допълнителна информация може да бъде намерена на страницата 

на Институт по публична администрация.  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
https://www.ipa.government.bg/bg/publications#cbp=/bg/modeli-za-ocenka-na-digitalnata-kompetentnost
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Таблица 3. Основни ключови думи, които характеризират нивата на дигитални умения 

Нива в 

DigComp 1.0 

Нива в 

DigComp 2.0 

Сложност на задачите Автономност Когнитивна 

област 

 

 

Основно ниво 

1 Обикновена задача С напътствия Запомняне 

 

2 Обикновени задачи Автономно и с 

насоки, където е 

необходимо 

Запомняне 

 

Средно ниво 

3 Добре дефинирани 

обикновени задачи, ясно 

поставени проблеми 

 

Самостоятелно Разбиране 

4 Задачи и добре 

дефинирани, нерутинни 

проблеми 

 

Независимо и 

според нуждите 

Разбиране 

 

Ниво напреднали 

5 Различни задачи и 

проблеми 

Насочва другите 

 

Прилагане 

6 Най-уместните задачи Способен да се 

адаптира към 

другите в сложни 

ситуации 

Оценяване 

 

Високоспециализи

рано ниво 

7 Решаване на сложни 

проблеми с ограничени 

решения 

Способен да 

допринася за 

професионалната 

практика и да 

насочва другите 

Създаване 

8 Решаване на сложни 

проблеми с много 

взаимодействащи фактори 

Предлага нови 

идеи и процеси в 

областта 

 

Създаване 

 Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение 

 

В своя публикация „Mapping of Centres of Vocational Excellence“ през 2020 г. 

работната група в областта на професионалното образование и обучение към 

Европейската комисия определя Центровете за високи постижения в ПОО като важен 

компонент на политиката на ЕС в сектора. Центровете трябва да имат свободата да се 

адаптират към местните, регионални и секторни нужди, като съобразят дейностите 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8250&furtherPubs=yes
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-191615
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си с различни заинтересовани страни. Въпреки голямото разнообразие могат да се 

определят два основни типа: 

1. Центрове, които са създадени с конкретна цел и са част от националните и 

регионални политики в ПОО; 

2. Центрове, организирани от отделни доставчици на ПОО, за определен регион, 

под-регион или сектор. 

В Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021-2030), в област 7 - Реализация в професиите на настоящето 

и бъдещето, се планира приложение на политики за постигане на качествено и 

иновативно професионално образование и обучение, отговарящо на динамично 

променящите се изисквания на пазара на труда. Предвижда се актуализиране на учебните 

планове и програми за адаптиране към промяна в структурата на професиите. Ще се 

насърчават партньорствата между професионалните гимназии, висшите училища, 

предприятията и изследователските центрове за споделяне на материална база и 

инициативи, както и включването в регионални, секторни, национални и 

европейски мрежи.  

В цел 7.3. на Стратегическата рамка се предвижда подкрепа за въвеждането на 

научни подходи и иновации в ПОО за насърчаване на продължаващото образование с 

цел ориентиране към научноизследователска и развойна дейност на учениците и на 

предприемаческите им умения чрез: 

 Създаване и прилагане на иновативни методи за преподаване и учене, базирани 

на дигиталните технологии и отворените онлайн образователни ресурси; 

 Създаване и развитие на центрове за високи постижения в професионалното 

образование и обучение на териториален и/или секторен принцип; 

 Изграждане на нови или реконструиране на съществуващи бази за практическо 

обучение, учебни кабинети и лаборатории в професионалните гимназии; 

 Изграждане на специализирани многофункционални центрове за професионална 

подготовка/обучение по няколко специалности/професии от типа „центрове за 

компетентности“. 

https://mon.bg/bg/143
https://mon.bg/bg/143
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Създаването и развитието на 

Центровете за високи 

постижения в ПОО минава през 

иновации, сътрудничество, 

формиране на смесени екипи от 

експерти от различни области, с 

участието на бизнеса, местната 

администрация, образователните 

институции.  

Преподаването и ученето в Центровете за високи постижения трябва да включва: 

 Разработване и/или внедряване на иновативни методологии за преподаване и 

обучение, включително такива, базирани на цифрови технологии;  

 Проектно-ориентирано обучение;  

 Учебни програми, които да развиват както преносими, така и технически умения;  

 Предоставяне както на начално, така и на продължаващо ПОО; 

 Сътрудничество с висшето образование - от споделяне на ресурси и 

инфраструктура до предлагане на съвместни квалификации.  

 

Центровете могат да бъдат финансирани през различни европейски и национални 

програми, както да бъдат подкрепени от бизнеса на регионално и местно равнище чрез 

експертиза, предоставяне на наставничество, технически средства и инфраструктура за 

провеждане на практическо обучение. Бизнесът може да е част и с проектни инициативи 



 

 

 
 

16 
Център за развитие на човешките ресурси 

София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3 
тел.: +359 2 915 50 10,  факс: +359 2 915 50 49 
e-mail: hrdc@hrdc.bg,  URL: http://www.hrdc.bg 

 

като проява на корпоративна социална отговорност. Голям потенциал за създаване на 

устойчиви модели на сътрудничество дават публично-частните партньорства, които все 

още правят първите си стъпки в осъществяването на дълготрайни партньорства на 

местно и регионално ниво. 

_________________________________________________________________________ 

Допълнителна информация по темата за дигиталните умения и професионалното образование и 

обучение можете да откриете на страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси – 

www.ecvet.hrdc.bg - Национална агенция по Програмата „Еразъм+“  

Изданието е подготвено от Националния VET екип за България.  

Създаването на тази брошура е с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация 

отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по 

който може да бъде използвана съдържащата се информация.  

Онлайн брошура 2021 

http://www.ecvet.hrdc.bg/

