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Възможности с проекции към:

 Целевата рамка на Препоръката

 Обхвата на Препоръката

 Националния контекст за прилагане на
ПрепоръкатаПрепоръката

 Добри примери



Възможностите в целевата рамка на Препоръката … 

Европейски подход към микроудостоверенията, който цели:

 да предостави възможност на хората да придобиват, актуализират
и подобряват знанията, уменията и компетентностите, от които сеи подобряват знанията, уменията и компетентностите, от които се
нуждаят, за да се развиват успешно в условията на променящия се
пазар на труда и общество; социално справедливото
възстановяване; справедлив преход към екологосъобразна и
цифрова икономика; справяне с настоящите и бъдещите
предизвикателства

 гъвкавост на предлагането на възможности за учене; всеки да
може да създава свои персонализирани процеси на учене и
професионално развитие;
може да създава свои персонализирани процеси на учене и
професионално развитие;

 приобщаване, достъп и равни възможности за устойчивост,
социална справедливост и благоденствие за всички в контекста на
демографски и обществени промени и през всички фази на
икономическите цикли.



Възможности в целевата рамка на Препоръката … 

Микроудостоверенията като инструмент за:

 укрепване и допълване на съществуващите възможности за
учене;

 увеличаване на участието в ученето през целия живот за
постигане на европейската цел, съгласно която 60 % от всички
възрастни следва да участват в обучение всяка година, заложена
в:

 Плана за действие на Европейския стълб на социалните Плана за действие на Европейския стълб на социалните
права

 Новата европейска програма за учене за възрастни за
периода 2021 - 2030 г.



Амбициозни национални цели

Стратегическата рамка 
за развитие на образованието, обучението и ученето в РБ (2021-2030)

Наименование Източник
Текуща 

стойност

Целева 
стойност 

през 2030г. 

Средна 
стойност в ЕС

1. 

Относителен дял на
населението (25-64 г.),
участващо в образование и
обучение (4 седмици преди
изследването)

Евростат
1,8%

към 2021 г.
7,0%

13,25%
за 2021 г.

2.

Относителен дял на
населението на възраст 25-64
години във формално и
неформално обучение Участие
на населението на възраст 25-
64 години в формално и
неформално обучение (12
месеца преди изследването)

Евростат
24,6%

към 2016 г.
33%

38%
към 2016 г.



Възможностите в обхвата на Препоръката … 

Микроудостоверенията могат да бъдат използвани за
допълване и подобряване на екосистемите за
образование, обучение, учене през целия живот и
пригодност за заетост.пригодност за заетост.

Мерките са насочени към укрепване на възможностите за
учене и пригодността за заетост, без да се засягат системите
за училищно и висше образование, професионално
образование и обучение (ПОО) и без да се заменят
съществуващите квалификации и дипломи.

 С мерките се препоръчва установяването на общ С мерките се препоръчва установяването на общ
европейски подход към настоящото и бъдещото
предоставяне на микроудостоверения в Европейския съюз.
Дават се определение и насоки за разработването,
присъждането и описанието на микроудостоверенията с цел
да се подобрят тяхното качество и прозрачност и да се
улесни въвеждането им.



Широки национални възможности 
за модернизиране на ПОО

1. Актуализиране на СППОО

2. Разработване на ДОС за придобиване на квалификация по нова

професия или актуализиране на ДОС

3. Актуализиране/разработване на учебни планове и програми

4. Разработване на национални изпитни програми4. Разработване на национални изпитни програми

5. Обучения за професионална квалификация по част от професия

6. Модулно обучение по компетентностните профили на учителите



Концептуализация на възможностите за 
микроудостоверенията в националния контекст 

на формалната система за ПОО

Обучения, свързани с издаване на микроудостоверения, се осъществяват въвОбучения, свързани с издаване на микроудостоверения, се осъществяват във
формалното образование в България по Рамкова програма Д1 за ученици за
придобиване на квалификация по част от професия. Успешно приключилитепридобиване на квалификация по част от професия. Успешно приключилите
обучението получават удостоверение за придобиване на професионална
квалификация по част от професия.

Препоръката на Съвета от 16 юни 2022 година относно европейски подход къмПрепоръката на Съвета от 16 юни 2022 година относно европейски подход към
микроудостоверенията е с фокус върху ученето през целия живот. Тя е насочена
към лица, навършили 16 г. Обученията, които приключват с микроудостоверения,
кореспондират с обученията по част от професия по Рамкова програма Д1.

Възможен подход за приложение на микроудостоверения е тяхното прилагане като
удостоверения за придобиване на квалификация по част от професия въз основа на
съответните обучителни програми, разработвани на училищно равнище.



Конкретни възможности за модернизиране на ПОО 
чрез инструмента на микроудостоверенията

Обучения за професионална квалификация по част от професия

 Разработване на инструментариум (методология, модел) за прилагане на

кредитна система в ПОО;

 Насоки за разработване на обучения за придобиване на квалификация по

част от професия.

 Функциониращ междусекторния Секторен съвет за уменията (ССУ).

 Разработването на учебните програми въз основа на методологията и

насоките се осъществява на ниво училище и ще се прилага на ниво училище;

 Обсъждане на инструментариума с ключовите заинтересовани страни –

социални партньори, висши училища, ключови министерства, образователни

институции.



Конкретни примери за цифрови микроудостоверения 
за лица, навършили 16 години: MOOCs и OER



Конкретни примери за цифрови микроудостоверения 
за лица, навършили 16 години –

Платформа в Нидерландия



Конкретни примери за цифрови микроудостоверения 
за лица, навършили 16 години, вкл. с нива по ЕКР
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