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ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ. 
МОБИЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В УМЕНИЯТА НА 
ХОРАТА

� ЕК призовава за колективни действия и 
мобилизиране на бизнес, социални партньори и 
заинтересовани страни да се ангажират да 
работят заедно в рамките па промишлените 
екосистеми на ЕС

� Комисията постави уменията на централно място 
в дневния ред на политиката на ЕС, като насочва 
инвестициите към хората и техните умения, за да 
може след пандемията от коронавирус да бъде 
постигнато устойчиво възстановяване

Определя ясна стратегия, която да гарантира, че 
уменията водят до работни места

� Помага на хората да развият уменията си в среда 
където ученето през целия живот е норма



� Подобряване и укрепване на интелигентността на уменията

� Определя финансовите средства за насърчаване на 

инвестиции в умения

� Създаване на ПОО, устойчиво на бъдещето. Реформите на 

национално ниво, които засягат всички аспекти както на 

първоначалното, така и на продължаващото ПОО, са от 

съществено значение за постигането на визията на ЕС за 

ПОО и ролята му  за подкрепа на конкурентоспособността, 

социалната справедливост и устойчивостта.



СЛОВЕНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ОТ ЮЛИ ДО ДЕКЕМВРИ 
2021 Г. С ЛОЗУНГ: ЗАЕДНО. ИЗДРЪЖЛИВОСТ. ЕВРОПА

� Словенското председателство от юли до декември 
2021 г. с лозунг: Заедно. Издръжливост. Европа

� Образованието на възрастните като устойчив 
отговор на бъдещи предизвикателства с призив за 
спешно увеличаване на броя на участниците, 
записани в обучение, за създаване на гъвкава 
система за учене през целия живот и за активно 
насърчаване на курсове за обучение, 
предоставящи правилните компетентности и 
умения.

� Чрез подписаната декларация  за обучение и 
образование на възрастни до 2030 г.  в ЕС се 
потвърждава уместността на пътищата за 
повишаване на квалификацията, насърчава 
зелените и дигитални преходи чрез насърчаване 
на цялостни правителствени стратегии.



ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 
РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯ В ЛАТВИЯ

� Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

� Извършена оценка на основните пречки и изяснени 
условията, които насърчават инвестирането в умения на 
своите служители от страна на латвийските работодатели

� Идентифицирани примери за международни добри практики, 
които насърчават работодателите да инвестират в уменията 
на своите служители

� Разработени практически насоки за определяне на 
регулаторна рамка в подкрепа на работодателите

� Разработена рамка за мониторинг, вкл. методологията и 
индикаторите за мониторинг, които ще улеснят оценката на 
изпълнението на приложените мерки за подкрепа

� Разработена пътна карта за по-нататъшни действия по 
система за подкрепа за устойчиво и социално отговорно 
образование на възрастни



ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА GREENOVET

� Проектът ще насърчи развитието на постиженията 
на професионалното образование и обучение 
(ПОО) в зелените иновации в цяла Европа и  
създаването на центрове за професионално 
върхови постижения (CoVEs), които ще позволят 
иновативна, приобщаваща и устойчива 
икономика. CoVEs ще съсредоточат знанията, 
ресурсите и инфраструктурите на ключовите 
заинтересовани страни в развитието на 
екосистеми за иновации и умения, като 
допринасят за регионалното развитие и 
насърчават екологичното, социалното и 
икономическото развитие в Европа чрез 
екологични и устойчиви иновационни процеси, 
активирани от VET Excellence.



УЧАСТНИЦИ В КОНСОРЦИУМА

� В ранен етап проектът включва 

четири региона, в различни части 

на Европа, с различно развитие и 

предизвикателства:

� Щирия (Австрия)

� Вааса (Финландия)

� Скопие (Северна Македония)

� Лейрия (Португалия)



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

� Да се   създадат четири напълно функционални и взаимосвързани CoVE
(центрове за професионални постижения) в зелените иновации, 
вградени в местните екосистеми за иновации и умения.

� Да даде възможност на Greentech проекти, провеждани от доставчици на 
образование на обучаеми от средно и висше образование, съвместно и 
по взаимосвързани сценарии за ПОО.

� Да се   свърже индустрията с доставчиците на ПОО на нива 4-8 на ЕКР.

� Да установи и укрепи иновативни методи на преподаване и 
образователни тенденции в ПОО чрез CoVEs.

� Да доближи възможностите за зелени иновации до по-широка 
общественост в Европа

� Да насърчи пригодността за заетост и предприемаческата готовност на 
учениците от ПОО, като ги подготвя и свързва с пазара на труда.

� Да адаптира техническите, педагогическите и дидактическите умения

на учителите от ПОО към предстоящите екологични, социални и 
икономически предизвикателства.



ИЗВОДИ ОТ ДИСКУСИИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЕМИНАР В 
СКОПИЕ

� Въвеждане на нови подходящи 

предмети във формалното 

образование, да се обмисли 

разширяване на съществуващите 

предмети с нови подходящи теми и 

неформални курсове и обучения за 

придобиване на липсващите 

компетентности, необходими за 

зелената иновация.



ИЗВОДИ ОТ ДИСКУСИИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЕМИНАР В 
ЩИРИЯ

� Настоящата образователна система  все още е твърде 
привързана към академичното обучение, пренебрегвайки 
важността на обучението във фирмата. 

� Разменените мнения са  насочени най-вече към това какво е 
необходимо за зелените иновации и как да ги постигнем.

�

� Трансверсалните компетенции са определени като ключови 
компетентности за зелени иновации и няколко са 
определени като важни. 

� Доминиращ елемент в дискусията е важността на 
творчеството. Липсата на гъвкавост в институциите за средно 
образование се отразява на креативността на учениците, а 
всички представители на бизнес секторите са единодушни, 
че креативните хора са много важни в бизнес сектора

� На практика иновациите трябва да бъдат намерени и 
признати. Ключът е дуалното обучение и ученето през целия 
живот



ИЗВОДИ ОТ ДИСКУСИИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЕМИНАР ВЪВ 
ВААСА

� Във Финландия доставчиците на ПОО образование на ниво 4-
5 по ЕКР се разглеждат в националната рамка и  учебните 
програми, определени от финландската национална агенция 
за образование 

�

� Финландската система за образование е много гъвкава. 
Въпреки наличието на две образователни институции в 
регион Вааса е възможно разработване на учебните 
програми в зависимост от местните и регионални нужди;

� Фокусът е върху личността, тъй като за всеки ученик 
поотделно се разработва  план за личностна компетентност.

� Във Финландия е важно да се изграждат зелени иновации 
като част от официалната образователна система. Обсъдени 
са предложения как да се реализират липсващите 
компетентности, необходими за прилагане на зелените 
иновации.

� Образованието на университетско ниво предоставя 
многоизмерни компетентности на студентите.



ИЗВОДИ ОТ ДИСКУСИИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЕМИНАР В 
ЛЕЙРИЯ

� Заинтересованите страни са идентифицирали 
екологичните проблеми и области, където са 
необходими по-нататъшни действия в региона ( напр. 
разработване на проучвания за въздействието на 
страничните продукти от пластмасовата и каучукова 
промишленост върху околната среда; необходимостта 
от увеличаване на кръговата икономика чрез 
увеличаване на селективното събиране на боклук)

� Постигнато съгласие между заинтересованите страни, 
че важна стъпка ще бъде повишаване на 
осведомеността за значението на устойчивостта на 
зелените иновации за околната среда и обществото

� Осведомеността може да бъде постигната чрез 
вливане на горепосочените теми напречно в 
съществуващите учебни програми. Изисква внимание 
и обучението на учители както от общообразователния 
компонент на курсовете, така и в техническия, и в  
развитието на специфични компетентности в обхвата 
на зелените технологии



Благодаря за вниманието


