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Необходимост от качествена промяна в 
образованието

• Акцент върху придобиване на 
умения, а не на диплома

• Много по-тясна връзка с бизнеса

• Възможности за постоянно 
учене и усъвършенстване

• По-голяма гъвкавост и 
адаптивност към постоянно 
променящите се нужди и 
тенденции



Необходимост от промяна на уменията

Обучените служители ще 
могат да прилагат 
уменията си не само за 
дадена работна позиция, 
но и ако се наложи да я 
сменят, или ако трябва да 
съвместяват няколко 
длъжности. Именно 
универсалността на 
уменията ги прави по-
подходящи като крайна 
цел 



Европейска програма за уменията
European Skills Agenda

• Обединени усилия 

1. Пакт за уменията

• Правилните умения за работа 

2. Укрепване и разширяване на необходимите умения

3. Подкрепа от ЕС за преквалификация и обучение на национално 
ниво

4. Предложение за Съвет за професионалното обучение

5. Инициатива за сътрудничество между Европейските 
университети и обучение на научни работници

6. Умения в подкрепа на дигиталната и зелената трансформация

7. Увеличаване на завършилите природоматематически науки 
(STEM sciences), както и подпомагане на предприемаческите 
умения

8. Умения за живота

• Инструменти и инициативи в подкрепа на Ученето за цял живот, особено 
за хора в напреднала възраст

9. Създаване на индивидуални програми за учене

10. Европейски подход към микроквалификациите

11. Нова платформа Europass

• Рамка за инвестиции в умения

12. Да се усъвършенства рамката за стимулиране на инвестициите в 
страните-членки на ЕС и окуражаване на частните инвестиции



Пакт за уменията



Пакт за уменията в туризма

Лансиран на 31 януари 2022 с 59 подкрепящи организации



Ключови целеви индикатори

1. Да се основат Групи/Партньорства на уменията до средата на 2022

2. Да се обучат/преквалифицират поне 10% от работещите в туризма 
на година 

3. Да се осигурят условия и достъп на всички до обучение

4. Да увеличат смесените форми на обучение и образование

5. Да се увеличи броят на издадените сертификати за обучение с 10% 
на година

6. Да се признава опитът като вид образование/придобиване на 
компетенции 

7. Средна продължителност на обученията: 50 часа на човек на 
година

8. Развитие на уменията: по 2 умения и 3 нови длъжности на година

9. Работеща система за идентифициране на потребностите от нови 
умения или липсата на такива 

10. Специално внимание към групите в неравностойно положение

11. Осигуряване на гарантирано ниво на качеството на обучение

12 Ключови целеви индикатори Общ брой служители 
13.000.000

=
1.300.000 души на година 

1.3 милиона души
= 

65.000.000 часове обучение на 
година

До 2030
=

>18 нови умения
> 27 нови длъжности
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Networking Hub

Създаване на мрежи от 
партньорства

Връзка с останалите 
Европейски програми като
Europass, Skills Panorama

Популяризиране на 
действиятя на Пакта за 

уменията

Knowledge Hub

Уебинари, семинари, 
всякакви обучения

Регулярно осъвременяване 
на европейските политики и 

инструменти

Информация за проекти, 
политики и добри практики

Guidance & Resources Hub

Достъп до информация за 
възможности за 

финансиране

Подкрепа и помощ при 
финансирането

Обмяна на информация и 
подкрепа между Пакта за 
уменията и Националните 

групи за уменията

Функции на Пакта за уменията



Ускорение на процесите по модернизирането на образователната 
система - дигитализирането на професии и цели браншове, но също така 
и с дългосрочна визия за по-устойчиво развитие (sustainable development)
– т. нар. зелени умения.

Чрез широките партньорства и национални групи по уменията ще се 
извлекат най-важните за всяка държава потребности от умения, и ще се 
организират в съответни образователни курсове и тренинги

Да мобилизира ресурси и дейности на всички заинтересовани лица, за да 
могат да започнат реални действия за обучение и преквалификация на 
работната сила, в подкрепа на зелената и дигиталната трансформация на 
европейската икономика, както и за развитието на туризма на местно и 
регионално ниво. 

Цели на Пакта за уменията



Оперативни аспекти и предизвикателства 

• Сътресения в образователната система, фокусът 
е изцяло обърнат, като се започва от 
потребностите на бизнеса

• Социална страна в европейската програма -
образование и придобиване на дигитални и 
други умения, които да имат синергетичен
ефект

• Акцент върху професионалното образование

• По-холистичен подход, чрез който да обхване 
едновременно необходимия набор от умения

• Проактивност на участниците и специално 
внимание на нано-, микро- и малките 
туристически компании, които представляват 
гръбнака на сектора



Какви умения трябва да притежават Преподавателите, за 
да отговорят на новото търсене и потребностите на 

бизнеса?

Въпрос за дискусия

https://skillscloud-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lucy_victoria_people1st_co_uk/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={EDF56FDD-E1A1-4D01-AFA0-EED688A3DC6D}&file=Catering Manager.docx&action=default&mobileredirect=true
https://skillscloud-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lucy_victoria_people1st_co_uk/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={EDF56FDD-E1A1-4D01-AFA0-EED688A3DC6D}&file=Catering Manager.docx&action=default&mobileredirect=true
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