
 

Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“ 

№ 586523-EPP-1-2017-BG-EPPKA3-EQAVET-NPR  се реализира от Министерството на 

образованието и науката - дирекция „Професионално образование и обучение“ с 

финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за 

образователните политики“.  

Стойността на разходите е 132 654 евро, от които европейско финансиране 112 756 

евро и 19 898 евро национално съфинансиране. 

Проектът се реализира в периода 1 април 2017 г. – 31 март 2019 г. 

 

Цели на проекта:  

 Преглед на механизмите за прогнозиране на нужните умения на пазара на труда; 

 Анализиране на наличните данни; 

 Определяне на водещи индикатори за оценка на съответствието  на 

професионалното образование и обучение (ПОО) на изискванията на пазара на 

труда; 

 Разработване на подход за подпомагане на професионалните гимназии за 

практическо използване на водещите индикатори;  

 Популяризиране на практики от други европейски страни; 

 Активиране на заинтересованите страни на национално и местно ниво за  

включването им в процесите на осигуряване на качеството в ПОО. 

Основни дейности: 

 Изследване на европейски практики и популяризирането им в България;  

 Изготвяне на анализ на наличните данни за измерване на качеството на ПОО; 

 Определяне на водещи индикатори за създаване на ефективно взаимодействие 

между системите на образованието и пазара на труда; 

 Разработване на методически насоки за професионалните гимназии и експертите 

по ПОО за прилагане на водещите индикатори; 



 

 Разработване на методически насоки за подпомагане на план-приема във връзка с 

тенденциите в развитието на пазара на труда; 

 Провеждане на шест регионални срещи и една национална конференция за 

представяне и обсъждане на разработените аналитични и методически 

инструменти. 

Резултати: 

 Изготвени и публикувани  девет статии с европейски практики за обвързване на 

предлаганите и търсените умения; 

 Доклад за приложимостта на европейските практики съобразно спецификата на 

българската система за ПОО; 

 Осъществено учебно посещение в европейска страна с ефективен подход при 

установяване на връзката между ПОО и пазара на труда; 

 Изготвен анализ на наличните механизми за прогнозиране на търсените умения 

на пазара на труда; 

 Идентифицирани водещи индикатори за измерване качеството на ПОО; 

 Разработени методически насоки към професионалните гимназии и експертите по 

ПОО относно установяване на връзка между предлаганите и търсените умения и 

квалификации; 

  Разработени методически насоки с акцент върху подходите за осъществяване на 

ефективен план-прием съобразно нуждите на местната, регионалната и 

националната икономика; 

 Подготвени предложения за развитие на интегрирани политики в образователната 

и социално-икономическата сфера; 

 Директно включени в проектните дейности 200 представители на местни и 

национални организации и експерти в областта на ПОО  и пазара на труда. 

 


