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Сътрудничеството между висшите училища и бизнеса/индустрията –
необходимост и предизвикателство

 За връзката и сътрудничеството между висшите училища и бизнеса напосле-
дък се говори все по-често и изглежда почти невероятно, че в началото на тази 
тема се гледа почти като на табу. Когато дискусията все пак се появява, тя обик-
новено се концентрира върху опасностите или неизгодите от по-близко взаимо-
действие между университетите и индустрията, вместо върху евентуалните ползи. 
По-късно становището по въпроса е променено и от края на 80-те години на ХХ 
век правителствата в много държави започват да въвеждат разнообразни мерки 
за улесняване на сътрудничеството. Днес сътрудничеството между образованието 
и индустрията все по-често се разглежда като ключов елемент за развитието на 
човешките ресурси, за развитие на общество, основано на знанието и постигане 
целите на програмата за Учене през целия живот. 

Една от причините за тази промяна са разбира се променените условия, в 
които живее и съвремения човек, както и предизвикателствата, пред които го из-
правя бъдещето. Свидетели сме на все по-динамично развиващ се пазар на труда, в 
производството се внедряват иновационни технологии, други стават неприложи-
ми. Всичко това определя нови и все по-високи изисквания както към студентите, 
така и към преподавателите, предимно от гледна точка за осигуряване на възмож-
ности за успешна професионална реализация. Тук се очертава и пресечната точка 
между образователни стратегии, научни изследвания, иновации, бизнес институ-
ции и в този смисъл редица вътрешни и външни за отделните институции факто-
ри. Спецификата на тези взаимодействия е сложна, поради особените позиции на 
страните. Индустриалните предприятия се явяват директни потребители на кадри 
и научен продукт и като такива дефинират своите очаквания и критерии за качест-
во на дейността на университетите. В същото време те са и част системата за мо-
дернизиране на висшето образование и постигането на по-добри образователни 
и научни резултати. 

Сред причините, предизвикали по-засиления интерес към сътрудничеството 
между институциите за висше образование ибизнеса, са и следните:

а) трудностите, които срещат дипломираните студенти на пазара на труда;
б) нарастващата опасност от несъответствието на много традиционни акаде-

мични курсове (включително такива от областта на природните науки и техноло-
гиите) с актуалните цели и потребности на пазара на труда;

в) незадоволителните резултати от множество образователни реформи, кои-
то в повечето случаи не касаят специфичните проблеми на индустрията;

г) бързото развитие на новите технологии и в частност на информационните – 
тенденция, която висшето образование само по себе си не е в състояние да следва. 

Последната причина е основополагаща във връзката корпорации-универси-
тети в САЩ и Канада, както и някои европейски държави. Основания за това са 
изменящата се природа на икономиката (от индустриална към информационна), 
промените в природата и технологиите, възникването на конкурентни световни 
пазари и необходимостта от повишаване на конкурентоспособността.  

Сътрудничеството между университетите 
и индустрията: основни влияния 
върху развитието на висшето образование

 В началото на 90-те години на миналото столетие са очертани пет области от 
развитието на висшето образование, в които по-близкото сътрудничество между 
университетите и индустрията ще или вече съдейства за някои значителни проме-
ни или насоки на развитие:

 влияние върху институционалната автономия;
 влияние върху статута на продължаващото обучение; 
 влияние върху връзките между университетското и не-университетското 

висше образование;
 влияние върху връзката между чистата и приложната наука;
 влияние върху научните области, които обикновено не са предмет на съ-

трудничество между университетите и индустрията.
По отношение на формите за развитие на сътрудничеството между бизнеса 

и образованието е показателен примерът на Канада, където връзката между кор-
порациите, университетите и научните изследвания придобива водещо значение 
в развитието на висшето образование от края на 80-те години на ХХ век. Трите 
страни в този процес  единодушно достигат до мнението, че знанието и високо-
квалифицираните хора са двата главни компонента за достигане на икономиче-
ски растеж. Централната роля е отредена на университетите като създатели и 
разпространители на новото знание и място за подготовка на висококвалифици-
рани специалисти.  

Формата за реализиране на сътрудничеството е различна:
 Aпробирани пилотни проекти на различни механизми за сътрудничество, 

като индустриални офиси за връзка или конкретни посреднически „свързващи” 
организации между университетите и индустрията. 

 Разнообразни институционални форми за сътрудничество – най- широко  
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разпространените варианти са научноизследователските центрове, разположени 
в университетите или свързани с тях звена.

 Центрове за екселанс, резултат на сътрудничество и съфинасиране на уни-
верситетите, индустрията и правителството в Канaда. Познати са като: Универси-
тетско – индустриални центрове за научни изследвания (UIRC), Центрове за наука 
и технологии (STC) и Организирани научноизследователски отдели (ORU). 

Практиките в сътрудничеството налагат отчитане на ефективността на раз-
личните схеми. На национално ниво те се отнасят до инициаторите и действащите 
институции, ролята на националните и международните политики, видът на инсти-
туцията за висше образование (университет/не-университет) и на предприятието 
(малко, средно или голямо), повече или по-малко отвореност за сътрудничество и 
т. н. Такова проучване ще изисква определяне на индикатори за успех и представя-
не (напр. подновяване или прекъсване на дадени схеми, наличие на spin-off ефек-
ти). Въпросите за проучването, може да бъдат ориентирани към следните теми:    

 приложимост на видовете области на сътрудничество (например joint 
research, продължаващо обучение, допълнителни споразумения и др.);

 какво е влиянието на финансовите мерки и ползи, и ролята на другите сти-
мули;

 до колко ограничаващи са съществуващите национални и/или институци-
онални регулации;

 какви са връзките между относителната трудност или лекота на сътрудни-
чеството и ръководните структури на университетите? 

Друга категория проблеми за проучване са различните мотивации за съ-
трудничество между университетите и индустрията, както изследване на пречки и 
трудности, възникващите в процеса на работа. 

Развитие на връзките между висшите училища 
и бизнеса в България           

 Несъмнено важна част от този процес е разработването на подходящи ме-
ханизми за преодоляване на несъответствията между системата на образование 
и изискванията на пазара на труда. Като успешен механизъм за активизиране на 
диалога между образователните и бизнес институциите се наложиха центровете 
за кариерно ориентиране и развитие към висшите училища. Тези звена играят зна-

чима роля в съвременното образование и са основно средство за преодоляване 
на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. 
Тяхна основна функция, наред с професионалното ориентиране и подготовка на 
студентите, е подпомагането в процесите на подбор на студенти за стажантски по-
зиции и работни места и осигуряването на обратна връзка между заинтересовани-
те страни. Кариерни центрове функционират в повече от 35 (от 51) висши училища 
в България. 

 С изменения в Закона за висшето образование от 2007 г. се постави нов ак-
цент в политиката за сближаване на академичните и бизнес средите, а именно съз-
даването на съвети на настоятелите към всяко държавно висше училище. Целта на 
тези съвети е да подпомагат съответното висше училище в процеса на осъщест-
вяване на ефективно и прозрачно управление и предоставяне на качествено об-
разование и обучение. В съвета участват и представители на работодателите, на 
съсловните, браншовите и професионалните организации.

 Стремеж към сътрудничество има и в областта на съвместното разработване 
на учебните планове по различни специалности. Тенденцията за включване на биз-
нес средите в този процес ще осигури връзката между съвременните изискванията 
на пазара на труда и академичното обучение. Добър пример за сътрудничество е 
и провеждането на обучения по заявки на бизнеса. Те могат да бъдат реализирани 
както във висшите училища, така и под формата на обучение на работното място, 
без да водят до придобиването на образователно-квалификационна степен. Орга-
низират се по модули, като учебните планове се разработват от висшите училища 
и се представят за одобрение от работодателите. Възможно е и провеждането на 
индивидуални специализации. 

С оглед на актуалните тензенции и във връзка с определени потребности 
от кадри с необходимата квалификация в Националната програма за реформи е 
предвидена специална мярка – изграждане и развитие на национална систе-
ма за периодично наблюдение на пазара на труда. В изпълнение на тази мярка 
следва да се разработи и въведе механизъм за регулярно провеждане на на-
ционално изследване и анализ на пазара на труда с определени простран-
ствени и времеви рамки. Това ще доведе до по-голяма степен на хармонизиране 
на план-приема във висшите училища с търсенето на пазара на труда.

 В последните години все по-често се говори и за повишаване практическата 
насоченост на обучението, което предполага осигуряването на възможност за 
практическо обучение в реална работна среда. Това е още една възможност за 
сътрудничество между образователните и бизнес институциите, но и повдига нови 
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въпроси по отношение осигуряването на качествена подготовка на студенти-
те. Необходимо е да се продължат усилията за осигуряване на адекватен отговор 
на актуалните изисквания на пазара на труда и подготовката на компетентни спе-
циалисти с нагласа и готовност за постоянно повишаване на квалификацията, за 
актуализиране и разширяване на знанията и уменията.

 В този смисъл осигуряването на възможности за устойчива трудова за-
етост трябва да бъде приоритет в подготовката на специалистите с висше обра-
зование. Това предполага разработването на съвременни, конкурентноспособни и 
практически ориентирани учебни планове, основаващи се на последните дости-
жения в науката и технологиите. Този процес е пряко свързан и с квалификаци-
ята на преподавателите и техните умения за работа в иновативна среда. 

 Друго предизвикателство е увеличаването на възможностите за използване 
на информационните технологии в учебния процес, което естествено предпола-
га и наличието на умения за работа с тях. Предизвикателството е отправено не 
само към студентите, но особено към преподавателите, които трябва да променят 
традиционните методи и похвати на работа и нерядко от обучаващи да се пре-
върнат в обучавани. Това предполага известна промяна и в начина на мисле-
не и готовност за актуализиране и повишаване на личните знания и умения. 

 От критично значение за успешното развитие на висшето образование е ак-
туализирането на методиките и образователните стратегии. Това би стиму-
лирало иновативното и творческо мислене не само на студентите, но и на пре-
подавателите и освен това ще съдейства за модернизирането и обогатяването на 
учебните планове и програми.

 Конкурентоспособната  икономика  диктува своите  актуални изисквания  и 
към всяка една от страните в триъгълника на знанието „образование – научни из-
следвания – иновации”. За да отговори на тези изисквания образованието трябва 
да осигурява възможности за иновации и успешна комерсиализация на ин-
вестициите, вложени в учебния процес.

Пречки пред сътрудничеството 
между бизнеса и висшите училища

За преодоляването им е необходимо да се предприемат мерки в следните 
направления:

 Осигуряването на  подходяща среда за взаимодействието образование 
– наука – бизнес, както и развитието на научно–технологични центрове, стимули-
ращи сътрудничеството между висшите училища, изследователските организации 
и бизнес структурите, са основно средство за постигане целите на програмата за 
Учене през целия живот. 

 Недостигът на иновации и предприемаческа култура в областта на 
висшето образование и научните изследвания влияе пряко върху резултатите от 
тяхната дейност. От една страна това се отразява неблагоприятно върху подго-
товката на специалистите с висше образование, а от друга – води до несъответ-
ствие с изискванията на пазара на труда и до намаляване на инвестициите, 
особено частните.

 За преодоляването на предизвикателствата, които отправя работното 
място на ХХІ век, е необходимо да се създадат условия за комерсиализиране 
на инвестициите в образованието и реализирането им на един по-късен етап 
не само като адекватно подготвена работна сила, но и под формата на работещи 
иновации. Необходимо е чувствително подобряване на условията за достъп 
до капитали за финансиране на иновации и увеличаването на участието в съ-
ществуващи и нови програми за научни изследвания.

 Създаването на научноизследователски и производствени центрове 
на територията на висшите училища съвместно с бизнеса и с активна подкрепа 
от страна на държавата също би допринесло за повишаване нивото на пред-
лаганото образование и обучение и до засилване на практическия елемент. По-
тясното сътрудничество с бизнеса ще представи нови възможности за научни 
изследвания, в т. ч. и в областта на информационните технологии. 

 Насърчаване на партньорството между висшите училища, научни-
те институции и бизнеса с цел участие в международни научни проекти и 
грантове за перспективни направления в науката и техниката.

 Обмяна на идеи и опит по отношение на механизмите за международно 
научно-техническо сътрудничество между висшите училища и промишлеността; 
създаване на съвместни научно-образователни центрове с подкрепата на 
бизнеса.
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Заключение

От казаното дотук може да се обобщи, че разнообразие има не само по от-
ношение на причините, но и по отношение на възможностите за сътрудничество 
между висшите училища и бизнеса. Ефективното взаимодействие между инсти-
туциите в двата сектора ще ги направи по-разбираеми един за друг и ще допо-
ринесе за синхронизиране на процесите, които протичат в тях. Това би оказало 
положително влияние върху повишаването на конкурентоспособността на всички 
участници и заинтересовани страни и се явява основно средство за развитие на 
икономика, основана на знанието.
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Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) по проект „Проучване сред 
работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на българските мла-
дежи” проведе национално проуване в края на 2010 година за уменията за заетост, 
които работодателите прогнозират, че ще бъдат необходими за техните организа-
ции през следващите години. Проучването имаше за цел да установи доколко мла-
дите хора у нас притежават умения за намиране и задържане на работа, адекватни 
на тези, от които работодателите се нуждаят. 

Проучването беше проведено от Фондация на бизнеса за образованието през 
периода септември – ноември 2010 сред работодатели и младежи в цялата страна 
чрез структурирани въпросници, разпространявани онлайн и на хартиено копие. 
В него се включиха 119 мениджъри човешки ресурси, управители и собственици 
на фирми, както и ключови служители. Паралелно бяха анкетирани и 1023 млади 
хора под 35 години от цялата страна. За целите на проучването беше възприета по-
широката възрастова граница на понятието „младеж”, в съответствие с политиките 
на Европейската комисия. 

Какви въпроси включва проучването?

Зададохме няколко еднакви въпроси на работодатели и младежи:

 Кои са най-важните умения за работодателите при наемане на нови слу-
жители?
 В каква степен младите хора притежават тези умения?
 Подготвени ли са младите хора за започване на работа след завършване 

на образованието си?
 Кога трябва да започне формирането на умения за заетост?

Паралелното провеждане на проучването сред работодатели и младежи, с 
общи въпроси към двете групи, позволи да се направят полезни съпоставки и из-
води за значението, начина на формиране и оценяване на съвкупността от умения 
за заетост. 

Уменията за заетост

Подобряването на уменията за заетост на младите хора заема ключово мяс-
то в политиките на европейските държави през последните години. Стратеги-
ческите цели, свързани с висока конкурентоспособност на икономиката, благо-
състояние на обществото и просперитет на гражданите изискват целенасочени 
инвестиции в изграждането на съвкупност от умения,  улесняващи реализацията 
на трудовия пазар. 

Развитието на технологиите, глобализацията и удължаването на периода на 
активния живот налагат непрекъснато адаптиране на личните умения, свързани с 
множеството промени, предизвикателства, преходи и решения в професионално-
то развитие. Вече не говорим просто за избор на професия, а за управление на ка-
риерата през целия живот, което изисква широка съвкупност от умения и знания. 
Те осигуряват възможността човек успешно да намира работа, да се адаптира и 
развива на работното място, да се справя с професионалните задачи и да получава 
удовлетворение и адекватно възнаграждение за труда си. 

Тази съвкупност от умения и компетенции наричаме пригодност за заетост 
или умения за заетост. Често биват определяни като:

 „ключови” поради това, че са основополагащи за развитие на по-ната-
тъшните компетенции; 
 „меки” – допълващи специфичните професионални компетенции;
 „преносими”, тъй като се развиват през целия живот в различни ситуа-

ции и са приложими във всяка професионална среда; 
 „скрити” умения, защото са сложни за измерване и оценяване, но са ясно 

различими на работното място.

Уменията за заетост са общият език, на който комуникират работодатели и 
служители. Те показват качеството на социална и личностна ориентация на инди-
вида на трудовия пазар. С развитието и промените, настъпващи на пазара, се раз-
виват и променят и изискванията към работната сила. 

Създаването на изчерпателен списък с описания и дефиниции на уменията 
за заетост е предизвикателство в европейски план. Изготвянето на такъв списък е 
динамичен процес, тъй като икономиката и изискванията на бизнеса се променят 
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ежегодно, и изисква необходимо непрекъснато наблюдение на пазара на труда и 
периодична (ежегодна) обратна връзка от страна на работодателите. 

За целите на проучването беше създаден списък с 20 основни групи ком-
петентности и тяхно кратко определение и описание, така че да имаме единни, 
разбираеми и за двете групи, формулировки:

 Адаптивност – умение за приспособяване към корпоративната култура, 
гъвкавост, бързо ориентиране към изискванията на променящата се среда, вклю-
чително умения за работа под стрес и в кратки срокове

 Готовност и желание за учене - възприемчивост, любознателност, желание 
за самоусъвършенстване, търсене и приемане на обратна връзка

 Етика - лоялност, коректност, почтеност
 Ефективност - способност за справяне с работните задачи с добри резул-

тат
 Компютърни умения – използване на текстообработващи програми, табли-

ци, интернет приложения
 Лидерски умения – умения за планиране, управление и мотивиране на хора, 

вземане на решения, водене на преговори и др.
 Математически умения - работа с числа, акуратност, методичност, точност
 Междуличностни умения – умения за работа в екип, сътрудничество, прео-

доляване на конфликти, общителност, създаване на контакти
 Мотивация – ентусиазъм, положително отношение към работата
 Професионални умения и знания – специфични умения и познания за про-

фесионалната област, адекватна представа за работата 
 Комуникация на роден език – ясно, убедително и грамотно изразяване в 

устна и писмена форма
 Критично мислене – аналитичност, логика, непредубеденост, прецизност, 

задълбоченост
 Офис умения – намиране и организиране на информация, документи, дан-

ни; работни навици; използване на офис техника
 Предприемачески умения - инициативност, предприемчивост, проактив-

ност, бизнес познания и усет, решителност, умения за взимане на решения и пое-
мане на рискове

 Себепредставяне - умения за успешно представяне (вкл. при кандидатства-
не за работа и по време на интервю), увереност в собствените качества, позитив-
ност, убедителност, владеене на деловата комуникация и етикет

 Творчески умения - креативност, иновативност, находчивост, изобретател-
ност, нестандартно мислене

 Технически умения – специфични умения за използване на софтуер, програ-
ми и оборудване

 Умения за работа с клиенти – отзивчивост, емпатия, позитивна нагласа, такт, 
толерантност, търпение, любезно отношение

 Умения за самоуправление – отговорност, самостоятелност, организация на 
времето и работните задачи

 Чуждоезикови компетенции – използване (писмено и говоримо) на чужд 
език, междукултурен опит и познания.

Данни за участниците в проучването

1023 младежи
Възраст:
Под 18 години 7%
18 - 25 години 36%
26 - 30 години 34%
31 - 35 години 23%

Образование:
Висше 41%
Средно 52%
Основно 7%

Настоящ статут на пазара:
Работещи 48%
Студенти  53%
Ученици 12%
Отглеждащи дете 2%
Безработни 8%

* сборът на процентите надвишава 100, тъй като някои от респондентите са посочили повече от един отговор

Продължителност на професионалния опит до момента:
Никакъв  9%
Под 1 година 18%
1-3 години 19%
3 – 5 години 33%
Над 5 години 21%
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Териториално разпределение:
София 65%
Варна 8%
Пловдив 6%
Бургас 2%
Велико Търново 1%
Други (общо) 13%

Работодатели: 119 мениджъри човешки ресурси, управители и собствени-
ци на фирми, както и ключови служители

Организации:
До 10 служители 84%
10 – 50 служители  4%
50 – 250 служители  6%
Над 250 служители 5%

От къде са формирани наблюденията им за уменията за заетост на младите:
Служители в организацията 82%
Кандидати за работа 64%
Срещи с млади хора 35%
Лични контакти 72%

* сборът на процентите надвишава 100, тъй като някои от респондентите са посочили повече от един отговор

Териториално разпределение:
София 68%
Пловдив 11%
Варна 26%
Русе 9%
Бургас 7%
Велико Търново 5%
Шумен 4%
Други (общо) 12%

* сборът на процентите надвишава 100, тъй като някои от респондентите са посочили повече от един отговор

Най-важните резултати от проучването

Най-важни умения за работодателите 
при наемане на нови служители

Помолихме младежите и работодателите да идентифицират сред изброени 
20 умения 5-те най-важни за работодателите при наемане на нови служители. По 
този начин създадохме профила на „идеалния служител”:

Умения, които работодателите 
очакват от новите служители 

при наемане на работа:

Значимост по ранг
1 – най-голяма
20 - най-малка

според
работодателите

според младе-
жите

ранг брой ранг брой
 Професионални знания и умения 1 78 1 532
Готовност и желание за учене 2 69 2 382
Адаптивност 3 59 4 345
Междуличностни умения 4 52 3 361
Ефективност 5 37 5 332
 Умения за самоуправление 6 31 8 301
Мотивация 7 30 6 324
Комуникация на роден език 8 25 12 253
Чуждоезикови компетенции 9 28 7 311
Себепредставяне 10 25 11 265
Компютърни умения 11 23 13 241
Офис умения 12 22 10 286
Умения за работа с клиенти 13 21 17 138
Етика 14 20 9 295
Критично мислене 15 19 18 115
Творчески умения 16 18 16 145
Предприемачески умения 17 14 15 168
Лидерски умения 18 12 14 223
Технически умения 19 8 19 78
Математически умения 20 6 20 31
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Изводи:
1. В основни линии представата на младите хора за това, какво 
търсят компаниите при наемане на нови служители на работа, 
съвпада с уменията, които изискват работодателите.

2. Петте най-важни умения, които се изискват при наемане на 
работа, както за работодателите, така и според младежите, са: 
 Професионални знания и умения 
 Готовност и желание за учене
 Адаптивност 
 Междуличностни умения
 Ефективност

3. Най-малко значими за наемането на работа, както за рабо-
тодателите, така и според младежите, са техническите и мате-
матически умения. 

4. Съществува видимо разминаване между реалната значи-
мост на някои умения за работодателите и предполагаемата 
им значимост според младежите:

Младежите придават по-голяма 
значимост на следните умения 
(в сравнение със значимостта им  

за работодателите):

Значимост
при наемане  

на работа
1 – най-голяма
20 - най-малка

според
работо-
датели

според 
младе-
жите

Етика 14 9

Чуждоезикови умения 12 10

Предприемачески умения 17 15

Лидерски умения 18 14

Младежите придават 
по-малка значимост 
на следните умения

(в сравнение със значимостта им 
за работодателите):

Значимост
при наемане на 

работа

1 – най-голяма
20 - най-малка

според
работо-
датели

според 
младе-
жите

Самоуправление 6 8

Комуникация на роден език 8 12

Работа с клиенти 13 17

Критично мислене 15 18

Съпоставка на уменията, които работодателите оценяват 
като най-важни за бизнеса им в настоящия момент и тези, 
които ще бъдат най-важни през следващите години?

днес утре

ранг брой ранг брой
Професионални умения и знания 1 78 1 93
Готовност и желание за учене 2 69 2 91
Междуличностни умения 4 52 3 71
Ефективност 5 37 4 65
Мотивация 7 30 5 53
Адаптивност 3 59 6 50
Умения за работа с клиенти 13 21 7 46
Умения за самоуправление 6 31 8 38
Чуждоезикови умения 9 28 9 35
Лидерски умения 18 12 10 32

Очакванията на работодателите за уменията, от които ще се нуждаят през 
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следващите години, се различават от посочените от тях като най-важни в насто-
ящия момент:

Професионалните знания и умения и готовността за учене продължават да 
имат водещи места в скалата. Междуличностните умения, ефективността и мотива-
цията на персонала ще имат все по-голямо значение за организациите. Уменията 
за самоуправление ще бъдат все по-търсени у новите служители. По прогнозите на 
работодателите в следващите години уменията на служителите за обслужване на 
клиенти и лидерските им качества ще имат почти двойно по-голяма значимост. 

Както отбелязва докладът „Europe 2020: Why Skills are Key for Europe’s Future” 
на Лисабонския съвет, през следващите години най-важното умение ще бъде да се 
формулират комплексни решения на нови и непознати проблеми, както и способ-
ността да се научават нови и различни умения през целия живот. 1

Подготвени ли са младите хора за започване 
на работа след завършване на образованието си?

Идентифицирахме единадесет основни показатели за готовността за започ-
ване на работа:

 Ясна идея за желанията и целите
 Ясна представа за уменията
 Познаване на начините и ресурсите за търсене на работа
 Представяне на опит и умения в автобиография
 Подготовка на убедително мотивационно писмо
 Представяне по време на интервю
 Познаване на трудовите права и задължения
 Поведение на работното място
 Основна представа по отношение на работата
 Адекватни очаквания относно заплащането
 Умения за учене

Помолихме работодателите и младежите да отбележат с ДА или НЕ мнението 
1 Lisbon Council - „Europe 2020: Why Skills are Key for Europe's Future”, p. 14 
   http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/54-skillseuropesfuture.html

си дали младите хора притежават съответните компетентности след завършване 
на средно образование и след завършване на висше образование и съпоставихме 
отговорите.  

Подготвени ли са младите хора за започване на работа 
след завършване на образованието си?

Съпоставка между оценката на работодателите и самооценката на младежите

показатели за готовността  
за започване на работа:

след средно 
образование

след висше 
образование

Знаят какво искат ДА НЕ ДА НЕ
оценка 21% 79% 44% 56%

самооценка 78% 22% 31% 79%
Знаят какво могат ДА НЕ ДА НЕ

оценка 11% 89% 37% 63%
самооценка 58% 42% 76% 24%

Знаят как и къде да търсят работа ДА НЕ ДА НЕ
оценка 18% 72% 55% 45%

   самооценка 18% 72% 55% 45%
Знаят как да представят своя опит и умения в автобиография ДА НЕ ДА НЕ

оценка 17% 83% 61% 39%
самооценка 36% 64% 72% 28%

Знаят как да подготвят убедително мотивационно писмо ДА НЕ ДА НЕ
оценка 6% 94% 22% 78%

самооценка 8% 92% 18% 72%
Знаят как да се представят по време на интервю ДА НЕ ДА НЕ

оценка 8% 92% 31% 69%
самооценка 13% 87% 39% 61%

Познават трудовите си права и задължения ДА НЕ ДА НЕ
оценка 0% 100% 3% 97%

самооценка 5% 95% 10% 90%
Знаят как да се държат на работното място ДА НЕ ДА НЕ

оценка 7% 93% 29% 71%
самооценка 18% 82% 43% 67%

Имат основна представа по отношение на работата ДА НЕ ДА НЕ
оценка 34% 66% 55% 45%

самооценка 43% 67% 62% 38%
Имат адекватни очаквания относно заплащането ДА НЕ ДА НЕ

оценка 12% 88% 18% 82%
самооценка 14% 86% 27% 73%

Знаят как да учат ДА НЕ ДА НЕ
оценка 29% 71% 68% 32%

самооценка 72% 28% 94% 6%
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                Повод за размисъл:
Според близо 10% от работодателите младежите със 

средно образование имат адекватна представа за заплатите, 
за разлика от тези с висше образование. 

Тези данни илюстрират тезата, че очакванията на млади-
те хора за нивото на заплащане се асоциират с придобитата 
образователна степен (диплома), докато за работодателите 
то се формира в съответствие с опита и демонстрираните в 
практиката умения. 

Тези данни показват, че образователната система не ус-
пява да изгради точно тези умения и знания, които са 
най-важни за създаване на връзка с пазара на труда.

2. Има сериозно разминаване между самооценката на млади-
те хора и мнението на работодателите по основни индикато-
ри на уменията за заетост като например: ясна представа за 
желанията и възможностите, умения за писане на CV, дори и 
умения за учене. Това показва, че младите хора – дори и да 
притежават тези качества и умения – не ги проявяват доста-
тъчно убедително. 

3. Що се отнася до уменията за учене – интересен паралел може 
да бъде направен с предишният въпрос (вж. стр. 14) за оценка 
на готовността и желанието за учене на младежите. Видимо е, 
че  работодателите ясно различават нагласите на младите хора 
към ученето и техните действителни умения за учене. 

4. Самооценката на младите хора е значително по-висока от 
оценката на работодателите по всички теми. 
 15% от младежите дават положителен отговор 
   на всички твърдения. 
 8% от работодателите дават отрицателен отговор 
   на всички твърдения.

Изводи:

1. Съществуват ключови дефицити в познанията на младите 
хора за света на труда, идентифицирани както от работодате-
лите, така и от самите младежи:

 Не познават трудовите си права и задължения – кога 
могат да започнат работа, какви документи са нужни, какви 
договори има, осигуряване, болнични, майчинство, плащане 
на данъци, какво да правят, ако правата им бъдат нарушени
 Не могат да подготвят убедително мотивационно 

писмо – макар и да не се изисква толкова често, колкото 
автобиографията, вероятно мотивационното писмо играе 
също толкова важна роля при кандидатстване за работа. 
Съставянето му затруднява дори и по-опитни кандидати, тъй 
като изисква да се изрази по убедителен начин аргумента-
ция за работа и да се рекламират собствените предимства в 
съответствие с изискванията на работодателите.
 Не знаят как да се представят по време на интервю – 

поведение, което се изгражда с опит и може да бъде репети-
рано и разучено с помощта на кариерен консултант.
 Не знаят как и къде да търсят работа – сериозен про-

блем: не познават пътищата за достигане до работните места 
и източниците на информация.
 Не знаят как да се държат на работното място – оч-

аквания на работодателите, фирмена култура - йерархия, ко-
муникация, протокол, облекло, работно време, задължения 
и т.н. За създаването на това умение помагат стажантските 
програми, срещите с работодатели и алумни за обмяна на 
опит, доброволчеството. 
 Нямат адекватни очаквания за заплащането – това 

важи в еднаква сила за младежите с висше и средно обра-
зование. 
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Необходими са общи критерии (стандарти) за оценка и валидиране на уме-
нията за заетост, които да са ясни и достъпни както за работодателите, така и за 
младежите. 

Съпоставка на най-ефективните практики според работодателите, 
чрез които младите хора могат да придобият умения за заетост, 
с дела на младежите, които са използвали тези практики

1
Студентски стажове

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 72%
Дял на младежите, които са го ползвали 18%

2
Обучения, организирани от работодателите

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 64%
Дял на младежите, които са го ползвали 36%

3
Ранно професионално ориентиране и информиране 

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 42%
Дял на младежите, които са го ползвали 10%

4
Специализирани обучения и курсове

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 38%
Дял на младежите, които са го ползвали 47%

5
Кариерно консултиране във висшите училища

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 37%
Дял на младежите, които са го ползвали 16%

6
Самостоятелно учене (в Интернет, книги, образователни материали)

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 32%
Дял на младежите, които са го ползвали 94%

7
Доброволчество

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 30%
Дял на младежите, които са го ползвали 22%

8
Ученически практики, учебни фирми и др.

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 28%
Дял на младежите, които са го ползвали 12%

9
Съвместни проекти и инициативи на образованието и бизнеса 

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 19%
Дял на младежите, които са го ползвали 3%

10
Часове по управление на кариерата, предприемачество и умения за заетост

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 18%
Дял на младежите, които са го ползвали 8%

11
Академична мобилност в чужбина (програма Еразъм и др.)

Дял на работодателите, които го определят като ефективен 14%
Дял на младежите, които са го ползвали 9%

12
Други 

Дял на работодателите, които го определят като ефективен <1%
Дял на младежите, които са го ползвали <1%

13 Нито един не са използвали 4%

* сборът на процентите надвишава 100, тъй като някои от респондентите са посочили повече от един отговор

Почти всички младежи посочват, че използват самостоятелното учене като 
начин за формиране на умения за заетост. Според работодателите обаче далеч по-
ефективни са средства като студентските стажове, различните специализирани фор-
ми на обучение и консултиране, които обаче са по-слабо използвани от младежите. 

Важен въпрос, който трябва да бъде разгледан, е за познаваемостта на всич-
ки възможности, достъпа до тях и привлекателността им за младите хора. 

Кой трябва да има водеща роля в процеса на обучение 
на младите хора в умения за заетост, според работодателите?

Министерството на образованието, младежта и науката  73%

Самите младежи 63%

Висшите училища 54%

Родителите 52%

Работодателите и работодателските организации 48%

Министерството на труда и социалната политика / Агенция по заетостта 36%

Младежки организации, информационно-консултантски центрове, сту-
дентски съвети и др. 

34%

Всички изброени  12%

* сборът на процентите надвишава 100, тъй като някои от респондентите са посочили повече от един отговор

Според работодателите процесът на създаване на умения за заетост е и про-
цес на споделяне на отговорности между всички заинтересовани субекти на паза-
ра на труда и образователни услуги у нас. 

Как и кога да създаваме умения за заетост?

Да създаваме умения за заетост означава да помогнем на младите хора да 
формират такива умения и компетенции, които да им позволят  самостоятелно 
да се справят с предизвикателства, избори, решения, да знаят къде да търсят ин-
формация и подкрепа,  как да използват собствените си ресурси, да ги управляват 
ефективно и да се реализират пълноценно. 
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Кога е необходимо изграждането 
на умения за заетост? младежи работодатели

В ранна детска възраст 5% 22%
В началното училище 8% 24%
В основното училище 10% 14%
В гимназията 41% 40%
При завършване на училище 7% 0%
В университета 29% 0%

Изводи:

1. И двете групи посочват гимназията като най-подходящо 
време за изграждане на умения за заетост – тогава е най-
очевидна тяхната роля: да улеснят прехода между образовани-
ето и кариерата и взимането на поредица от решения, в етап, 
когато младите хора започват да стават по-осъзнати и зрели.

2. За работодателите това е и най-късният възможен 
момент, в който трябва да се изградят тези умения. Преоб-
ладаващата част от работодателите (60%) посочват времето 
преди гимназията като време, в което трябва да се изграждат 
уменията за заетост, докато 1/3 от младите хора смятат, че тези 
умения трябва да се изграждат при завършване на училище и 
в университета. 

3. Младите хора не разбират значението на уменията 
за заетост - това най-ясно проличава в отделните анкети, в 
които отговорите си противоречат. Ето няколко примера:

 Респондентът е отбелязал, че в момента работи и че про-
дължителността на професионалният му опит е между 3 и 
5 години. На въпроса по какъв начин е демонстрирал пред 
работодатели през последната година своите умения за за-
етост, е маркирал единствено опцията „в личен контакт”, и 

е пропуснал първите две по-очевидни възможности - като 
кандидат за работа и на работното място. 

 Част от отговорилите посочват, че могат да подготвят CV и убе-
дително мотивационно писмо за кандидатстване, но в същото 
време отбелязват, че не знаят какво искат и какво могат. 

 Помолени да оценят в каква степен притежават конкретни 
умения, някои от младежите дават взаимоизключващи се от-
говори, като например:

- Адаптивност – 4 (най-висока степен)
- Готовност и желание за учене – 1 (най-ниска степен)

Заключения:

Работодателите и младите хора имат различно разбиране относно значение-
то и приложението на уменията за заетост. Работодателите гледат на изграждането 
на тези умения като на продължителен процес, дългосрочна инвестиция, докато 
младите хора като цяло го възприемат по-краткосрочно, обвързан с конкретния 
преходен етап в живота. Данните от проучването ясно очертават две различни 
гледни точки и цели - да бъдеш нает на работа (employed) и да бъдеш способен 
винаги да си намираш работа (employable).

Необходимо е да се създаде по-добро разбиране от страна на младите хора 
за значението и приложението на уменията за заетост – не отделни умения, необ-
ходими за прехода от образование към пазар на труда или конкретно за намиране 
на работа, а съвкупност от преносими компетенции и умения за управление на 
кариерата, които човек започва да изгражда от ранна възраст и които развива и му 
помагат да се справя с многообразието от роли, предизвикателства и решения в 
рамките на житейския си път. 

Съществуват ключови дефицити в познанията на младите хора за света на 
труда, идентифицирани както от работодателите, така и от самите младежи. Об-
разователната система в момента не успява да осигури необходимите на бизнеса 
умения за заетост. Необходима е сериозна ревизия на трудностите в диалога меж-
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ду сферите на образованието и пазара на труда, по-ясно комуникиране на нуждите 
и на двете страни, както и целенасочени политики за преодоляване на идентифи-
цираните предизвикателства, с участието на всички субекти, които могат да подпо-
могнат промяната в национален и европейски контекст.

Надяваме се резултатите от проучването да помогнат за намирането на някои 
отговори, както и да повдигнат още важни въпроси, свързани с подобряването на 
възможностите на младите български граждани успешно да се развиват като про-
фесионалисти и личности и да реализират своя потенциал на пазара на труда у нас 
и по света

Национална стажантска

 програма Empower

 за млади лидери 
Светла 
Стоева
Фондация 
Empower



Национална стажантска програма Empower
за млади лидери
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Национална стажантска програма Empower
 за млади лидери

Замисляли ли сте се, от кога се говори за нивото на подготовка от ВУЗ на мла-
дите специалисти? 

А за партньорство между бизнеса и образователните институции? 

В два от трите стълба (икономически и социален), на широко цитираната, в 
публичното пространство, Лисабонска стратегия за реформи на ЕС, присъстват ду-
мите „знание”, „образование” и „обучение”. Те са и част от очакванията към страните 
членки за инвестиции, с цел улесняване на прехода към „икономика базирана на 
знанието”. Бизнесът в България отдавна апелира за необходимостта от  качествено 
образовани човешките ресурси, за всички нива в йерархията – изпълнители, спе-
циалисти, експерти, мениджъри. Разбира се, за да подобри своята конкурентоспо-
собност …, а в някои сектори и за да оцелее. 

Поредният опит за моментна картина на ситуацията бе направена при реа-
лизирането на първата по рода си в страната Стажантска програма Empower за 
млади лидери. Тя бе осъществена от Фондация Empower United - нестопанска 
организация, чиято мисия е да създава възможности за българските граждани и 
компании да реализират пълния си потенциал. Програмата, организирана с фи-
нансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”, подпомагаща развити-
ето и растежа на частния сектор, обедини 24 компании в търсенето на таланти с 
потенциал сред 223 студенти от седем университета в държавата. След провеж-
дането на практиката бе оценена входящата квалификация на 30 от избраните 
стажанти. По време на изследването, за максимална обективност бяха разгле-
дани: данните от първоначалния компетентностно-базиран подбор от страна 
на експерти в подбора на персонал, наблюдения за нивото на демонстрирани 
знания по време на обучителната програма от тренерите (представители на биз-
неса) и за притежаваните умения и работното представяне от работодателите. 
Най-общо, оценяваните критерии бяха обобщени в три направления - инстру-
ментални, междуличностни и системни.

Резултатите в първата област показаха много добра първоначална подготов-
ка (на над 2/3 от изследваните) в т.нар. технически знания и умения – специфични 
за конкретната професия, както и технологични – способностите за използване 
на специфични технологични функционалности. Но, като свързана част, нагласата 

за продължително обучение и развитие бе със сравнително нисък показател (при 
едва 36,67% от групата). 

Заключенията от измерването в сферата на междуличностните компетент-
ности разкри един от крайъгълните камъни в изискванията на бизнеса към об-
разованието. А именно - ограниченията (под 50% за всеки показател) на младите 
хора да: постигат групов резултат (работа в екип), вземат аргументиран избор и 
предприемат действия (вземане на решения), преодоляват утвърдени мнения и 
защитават фактологично-базирано личната си позиция (асертивност и аргуме-
нитрано изразяване), предприемат осъзнати действия, вземайки предвид тех-
ните последствия (лична отговорност), се адаптират бързо, в т. ч. да променят 
поведението си спрямо средата и условията за работа (гъвкавост), намират нови 
или нетрадиционни решения (творческа нагласа). Тук, не можем да пропуснем 
изключително ниското отражение на инициативността. Едва под 24% са готови 
за самоинициирано поемане на лична отговорност и действия за прилагане на 
предложенията.

Последните цитирани данни се наблюдават и при фокуса към решаването 
на проблеми, намирането и отстраняването на „слаби” елементи в системата в 
частта на системните компетентности. Което, в последната графа, контрастира с 
високият процент готови да заемат гражданска и социална позиция. 

Като цяло, едва под 1/3 от практикантите демонстрираха владеене (на ниво 
знания) и свободно прилагане (на ниво умения) на поне половината от изследва-
ните компетентности.

Горните данни за пореден път показват необходимостта от мерки за съби-
ране и спояване на звеното между икономическата сила и системата за учебна 
подготовка. Въвличането на работодателите в изработването на компетентност-
но-ориентирани учебни програми, кариерното консултиране, съвместните про-
грами за стаж и прилагане на наученото са няколко от процесите, които могат 
да бъдат инициирани. Намаленият срок за въвеждане на новоназначени специ-
алисти и ускорените резултати от тяхното пълноценно и продуктивно работно 
представяне ще са само част от облагите на такова въздействие. Не на последно 
място, по-ниските разходи в допълнителна подготовка ще бъдат снижени и ще 
подпомогнат търсената като последица конкурентоспособност. 
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За тези от вас, които отдавна държат пулса на професионалната област, на-
сочена към управление и развитие на хора, няма да звучи непозната прогресията 
в отношението и терминологията: личен състав – персонал – човешки ресурс – 
човешки капитал (актив). Последната стъпка дори не се употребява в България 
… 

Замислете се … вие, къде точно се намирате? 

Какво, лично, сте готови да предприемете за да се придвижите напред? 

Empower United Foundation
(T): +359 2 819 45 71
(F): +359 2 944 14 75
(E): office@empower.bg
(W): www.empower.bg

Бизнеса и образованието

 заедно – защо и как
Христо 
Стоянов
Мениджър 
„Човешки ресурси” 
„ТЕСИ”ООД
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Бизнеса и образованието
 заедно – защо и как

„Теси” ООД – Шумен, е сред ТОП 6 на производителите на водонагревателни 
уреди електроотоплителни изделия в Европа, в ТОП 100 на компаниите в България. 
От няколко години компанията си е поставила като приоритет сътрудничество с 
ВУЗ, както по отношение на възможността за стажантски програми, така и за рабо-
та по различни проекти. Фирмата реализира структурирани стажантски програми 
от 2005 година, организирани от направление „Човешки ресурси” с академичните 
ръководства и кариерни центрове. Най-успешно до сега е било сътрудничеството с 
Русенския университет “Ангел Кънчев”. Реализирани са срещи със студенти от уни-
верситета за представяне на фирмата и основните моменти от нашата стажантска 
програма. Важен момент беше откровения разговор с академичното ръководство 
за основните насоки за сътрудничество. Благодарение на активната позиция и на 
двете страни, успяхме да направим заедно промени в учебни планове и програми 
по две специалности изучавани в университета. Освен това се осъществиха:

 Участие на специалисти от отдели „Внедряване и развитие” и “Дизайн” на 
фирмата в комисиите за защита на дипломни проекти – бакалавър и магистър на 
студенти от специалността “Промишлен дизайн”;

 Посещение в Русенския университет за работна среща на наши специали-
сти с клъстъра по дизайн;

 Посещение на студенти от университета в различни структури на фирмата.

Подобна дейност, макар и в по-малък обем осъществяваме и с техническият 
факултет на Шуменския университет „К. Преславски”:

 Участие в обсъждане на учебни планове и програми на техническият факултет;
 Работни срещи на наши специалисти с преподаватели, с цел ефективно съ-

трудничество в насока разработване на дипломни проекти;
 Посещение на студенти и преподаватели от факултета в различни структу-

ри на фирмата.

С активното съдействие на кариерни центрове на Русенски университет, Ве-
ликотърновски университет, ТУ в Габрово и Варна, СА – Свищов, ИУ – Варна и Шу-
менски университет през годините осъществихме: 

 Представяне сред студентите на фирмата, условията за стажантските про-
грами и актуални промени в нея;

 Обявяване на вакантни работни места извън стажантските програми;
 Насочване за кандидатстване за работа на завършващи студенти;
 Участие на колеги от фирмата в събития и инициативи на Университетите.

Представеното по-горе е “сухата” статистика. В последните години се правят 
различни опити за съвместна дейност между бизнеса и образователни институ-
ции. Както се правят и различни опити за оценка на тази дейност.

Пет години са и много и малко време. Стартирането на всяко ново нещо, как-
вото са за България кариерните центрове към висшите учебни заведения винаги 
изисква поне в началото личности, хора които да вдъхнат живот на добрата идея и 
да я реализират, за да могат тези които вярват в нея да стават все повече. Не са тай-
на съществуващите пречки по тази дейност в някои от висшите учебни заведения 
в страната. Смяната на академичното ръководство много често води до промяна и 
в приоритетите, както в учебната дейност, така и в работата и контактите с бизнеса. 
Сериозен проблем е забавянето на промените в закона за научните степени и зва-
ния и закона за висшето образование като цяло.

Не винаги има адекватно разбиране и подходящи практически действия и 
от много от работодателите в България. Световната икономическа криза промени 
приоритетите и на работодателите. Те все по-внимателно, но и активно участват в 
сътрудничеството с образователните институции. Приоритет обаче все повече е 
предоставянето на възможности за реализиране на млади специалисти.  

“ТЕСИ” има реалистични представи и очаквания от тази дейност, ясни фирме-
ни правила. Дейността ни е една инвестиция, която си заслужава отделеното вре-
ме и усилия. В тази посока е амбицията ни да реализираме новата си програма – 
„Производствен мениджмънт”, която беше представена чрез Фондация на бизнеса 
за образованието и кариерните центрове в началото на учебната 2010/2011 година. 
Програмата се отличава с голяма гъвкавост, защо за нея може да се кандидатства 
както за първи етап – стаж, така и в зависимост от опит, квалификация и лични 
качества на кандидата – директно за следващ етап „Специализирано обучение в 
конкретно звено и длъжност”. Обхватът на звена и длъжности по програмата: про-
изводствен персонал – средно ръководно ниво, планиране, контрол на качество-
то, внедряване, изследване и развитие, техническа поддръжка и ремонт.

Ние се отнасяме с отговорност към съдбата си да бъдем пример, партньор, 
помощник и ученик в прилагането на всички добри световни практики в областта 
на сътрудничеството между бизнеса и образованието.

Ние инвестираме в хора и нови технологии и създаваме бъдещето днес!



Животът се променя

 по бързо отколкото

 можем да учим
Гергана 
Раковска
Болонски 
съветник
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Животът се променя по бързо
 отколкото можем да учим

Данните за динамично променящите проценти на безработните лица винаги 
са вълнували политиците и обществото. Според мен далеч по-тревожен е факта, 
за все по-бързо растящия брой работни места, който работодателите не могат да 
запълнят, защото не могат да намерят кандидати с необходимите умения и знания. 
Безработица винаги ще има, защото във всяко общество съществува определен 
процент лица, които не желаят да променят статуса си на безработни и нито една 
скъпоструваща инвестиция в преквалификация и обучение няма да ги върне на па-
зара на труд. Много по-тревожна е тенденцията на все по-бързо растящия процент 
на незаетите работни места, поради липса на подходящи кандидати, защото тя го-
вори за сериозните разминавания между нуждите на пазара на труд и продукта на 
образователните системи. Бъдещите студенти и техните родители все по-сериозно 
се интересуват от възможностите за реализация и заплащането, които биха имали 
при завършване на дадено образование, защото все повече хора гледат на обра-
зованието като инвестиция. Победители в тази ситуация ще са бързо променящите 
се към нуждите на пазара на труда образователни институции, които ще привле-
кат най-добрите кандидати и съответно ако финансирането следва студента ще 
са най-добре финансирани и ще са привлекателни за „каймака” на академичната 
общност. Само допреди пет-десет години гореописаната битка за студенти и пре-
подаватели беше типична основно за американските образователни институции, 
вече е факт и в Европа. 

Дори някои български университети започнаха да се вълнуват от реализа-
цията на своите студенти и да осъзнават важността да предлагат привлекателно 
образование не във всички съществуващи професионални направления, а да се 
профилират в онези, където са най-добри. 

В началото на октомври 2010 година започна да работи рейтингова система 
за висшите училища в България, създадена в рамките на изпълнението на проект 
"Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България, 
финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. 
Тя сравнява висшите училища по професионални направления според различни 
критерии, сред които реализация, учебен процес и други. Похвално е, че система-
та включва индикатори като практическо обучение в категорията учебен процес 
и ползвателите могат да направят класация на висшите училища в избрано от тях 
професионално направление само по този индикатор. Индикаторите включени в 
категория реализация са от една страна субективни данни, които са събрани чрез 

социологически проучвания сред работодатели, студенти и наскоро завършили 
заети (интервюирани за удовлетвореност от обучението и оценка за придобитите 
умения) и от друга обективни данни, които включват безработица сред завърши-
лите, осигурителен доход и реализация по специалността. Важно е да се отбележи, 
че често подреждането на висшите училища е различно при комплексна оцен-
ка, включваща учебен процес, научноизследователски процес, реализация и со-
циално-битови условия и само по реализация. Причините в повечето случаи са 
субективни и обективни, първите се дължат на факта, че големите университети 
обучават повече студенти и съответно реализацията им е по-трудна. Обективните 
причини обаче са онези, на които трябва да обърнем повече внимание, защото те 
са онези даващи индикации за промяна на пазара на образователни услуги. Ре-
ализацията на студентите става все по-важна за университетите и те инвестират 
в привличането на качествени преподаватели, добре функциониращи кариерни 
центрове, стажантски програми и дългосрочни сътрудничества с бизнеса. 

Въпреки това работодателите и университетите продължават да се размина-
ват, когато дискутират ролята на университетите при подготовка на кадри, които 
отговарят на нуждите на пазара на труд. В повечето случаи според мен работода-
телите са прави да критикуват университетите, че предлагат предимно теоретични 
знания, не развиват уменията за заетост и не предлагат достатъчно възможности 
за придобиване на преносими умения, защото създаването и промяната на учебни 
програми е все още доста сложна и свързана с бюрократични процедури дейност. 
От друга страна, напълно съм съгласна с позицията на университетите, които имат 
не леката задача да отговорят на бързо променящите се нужди на пазара на труд и 
в същото да предлагат образование, което да подготвя кадри, на които им предстои 
да са заети през следващите 40 години. В много случаи тези хора ще се реализират 
в професии, които все още не съществуват. Най-добрият начин за преодоляване 
на липсата на професионални умения е чрез новаторски публично-частни парт-
ньорства и програми, които подобряват възможностите за учене и реализация на 
младите хора, между образователните институции и работодателите. 

Насърчаването на бизнеса и академичните среди за постоянен диалог с учас-
тието на министерствата на образованието и на труда, в този бързо променящ се 
свят, е ключово за изграждане на прагматични подходи за реформа на образова-
нието. Бизнесът научи, че е в негов интерес да влияе и подпомага важни за него 
курсове и програми и да подкрепя продължаващото обучение По време на обра-
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зователна реформа, когато се тестват различни подходи е добре да се мисли за ин-
стуционализация на създадените добри практики, които устойчиво да въздействат 
върху подобряване на качеството на образованието по отношение на уменията за 
заетост на завършващите и тяхната реализация. Такива са практическото обучение, 
особено стажове, които значително повишават уменията за заетост, а и са популяр-
ни сред работодателите и младите хора. Допълнителни обучения по чужди езици и 
компютърни умения, които вече не са предимства, а необходимост за успешна за-
етост. Услуги по кариерно консултиране и подпомагане при търсене на стаж и/или 
работа, които предоставят кариерните центрове дават на младите хора насоки за 
професионална реализация и достъп до стажове и други възможности за изграж-
дане на умения за заетост, като срещи с работодатели, семинари за подготовка за 
кандидатстване за работа, кариерни изложения. Вискооценени, особено от най-та-
лантливите студенти, за които работодателите често се конкурират, винаги са били 
различните форми за придобиване на знания свързани с най-актуалните тенден-
ции, в професионалната област на реализация, в които работодателите участват 
като гост-лектори, финансират центрове за върхови постижения, организират дни 
на отворените врати. 

В заключение бих искала да се съглася напълно с Питър Дракър, който въвеж-
да термина заети в икономика базирана на знанието, който да замени предишния 
термин заети, поради спецификата на новата глобална икономика. Повишаване на 
неравенството на доходите и възможностите за реализация в развиващите се ико-
номики е ясно предупреждение, че тези, които нямат конкурентни умения и зна-
ния ще срещат все по-големи трудности и неудовлетворение на пазара на труд. За 
да се осигурят добри работни места, по-високи доходи и по-светло бъдеще, хората 
трябва да имат достъп до практически ориентирано обучение през целия живот, 
което се развива ръка за ръка с търсенето на пазара.

Европейска концепция

 за обучение на съвършения 

обучител на възрастни. 

Практически подход.
д-р Савена 
Борисова
Център 
за развитие 
на човешките 
ресурси
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Според четвъртия закон (“Pike’s Law for Adult Learning” ) на Робърт Пайк (1989) 
международно признат експерт в развитието на човешките ресурси и автор на 
книгата “Creative Training Techniques”: ”Придобитите нови умения и знания трябва 
да ни осигурят израстване на настоящата работа или успешно кандидатстване за 
нова работа.” Този последен Закон на Пайк е изцяло в контекста на идеята за уче-
нето през целия живот и в съответствие с Лисабонската стратегия за изграждане 
на икономика на знанието. Европейската цел да се повиши активната възраст на 
хората е в отговор на увеличаването на средната възраст на работещите и тревож-
ната тенденция за изключване от пазара на труда на непрекъснато увеличаващия 
се  брой на нискоквалифицираните работници. Затова инициативите, предвидени 
от Европейската комисия в „Плана за действие относно обучението на възраст-
ни” (2007), „Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието 
и обучението” (2009) и „Стратегия Европа 2020” (2010), подчертават важната роля 
на неформалното и информалното учене в реализирането на ученето през целия 
живот. Препоръките за валидирането му според националните квалификационни 
рамки целят поощряване на личностното развитие и улесняване на признаването 
на резултатите от ученето на пазара на труда. Те са тясно свързани с европейските 
инструменти (Европейската квалификационна рамка, Европейската кредитна сис-
тема за професионално образование и обучение, Европас, Европейската рамка за 
ключовите компетентности за учене през целия живот), разработен за подпомага-
не на развитието на компетентностите и популяризиране на мобилността. Подоб-
ни инициативи осигуряват добавена стойност като подпомагат, страните членки в 
реформирането на националните системи и им помагат да се ситуират в европей-
ския контекст. Те играят важна роля в изграждането на европейско пространство 
за учене през целия живот и на единен европейски пазар на труда, с което допри-
насят за социалното включване и заетостта в различните географски региони. 

В отговор на потребностите от повишаване на квалификациите на възрастни-
те и в съответствие с европейските инициативи е разработена, описаната по-долу 
концепция за обучение на обучители на възрастни (проект: Лесен достъп до обра-
зование: Включване на всички/ Грюндвиг 1, 2008-2010  )

Основни характеристики на неформалното 
и информалното учене

Фактори, които характеризират неформалното учене (non-formal learning): 
интегрирано е в плана на институцията за развитие на персонала; мотивацията 
може да бъде и външна и вътрешна; осъзнаван процес на учене; когато се налага 
преквалификация (при съкращения или при поемане на допълнителни отговорно-
сти към заеманата позиция); свързано е с допълнителна квалификация за позици-
ята, която заемате.

Място на учене: в неправителствени организации, в центрове за продължа-
ващо обучение, в университети, училища.

Форми на учене: проекти; работни семинари; лекции; практически стажо-
ве; дискусионни групи;експертни интервюта; филми; тематични мрежи; фестивали, 
концерти.

Фактори, които характеризират информалното учене (in-formal 
learning): интегрирано е в ежедневието ни; мотивацията е по-вече вътрешна и по-
малко външна; често пъти не е осъзнаван процес; съдържа индуктивен процес на 
рефлексия и действие; свързано е с ученето на другите. 

Място на учене: навсякъде (в музей, интернет, в библиотеки, телевизия, на 
работното място и др.).

Форми на учене: примери (демонстрации, симулиране на модели); разгово-
ри; стимулиране на разсъждения чрез въпроси; наблюдения; провокиране на раз-
съждения; дидактичен театър; разговори, докато чакаме на опашки; образователни 
игри; интерактивни изложби; консултации с експерти; информативни брошури, 
диплянки, листовки. 

Фактори, които стимулират неформалното учене
 системи за натрупване на кредити и признаване на неформалното учене 

чрез изграждане на национални квалификационна рамки в съответствие с евро-
пейската квалификационна рамка;

 изграждане и поддържане на системи от съпътстващи мерки като грижа за 
деца или споразумение за покриване на разходите за гледане на деца на участни-
ците във форма не неформално учене;

 локални отговорници, специалисти в учене през целия живот, които да ин-
формират, да дават консултации и да мотивират потенциалните участници. 
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Особености на обучителната концепция в България. 

Нека да започнем с описанието на концепцията с използваната терминоло-
гия и преводът й на български език. Не е толкова лесно да се преведе "learning 
supporter" на български език. Използваният израз, който е популярен е "обучител 
на възрастни", но това съответства до известна степен на "trainer" като преrвод и е 
по-близо до обучител. Също така не е лесно да се преведат informal и non-formal 
learning. И двата термина трябва да бъдат преведени на български език като "не-
формално учене". Доскоро Informal learning се превеждаше като "самостоятелно 
учене", но същият трябва да бъде и преводът на self-directed learning. Напоследък 
informal learning се превежда като "неформално". Авторът приема да използва 
термина „информално”. Съвършеният обучител на възрастни (СОВ) е разработен 
като мрежа от модули, добре балансирани, взаимосвързани и взаимозависими. 
За лансираната идея за съвършенство един модул има смисъл само в мрежата 
на представените пет модула. Структурата на плана е граматиката, на която се 
основава обучителната концепция. Но как да се четат текстовете зад мрежата от 
модули? Ето това е една от най-важните роли на обучителя на възрастни, който 
цели или претендира за съвършенство. Намирането на единство в културното 
многообразие в групата и умението обучаемите да бъдат накарани да споделят 
едни и същи ценности и виждания по време на обучението се оценява много ви-
соко. В края на всяко учебно занятие, той е трябва да разбере как Обучителната 
концепция е преведена на участниците, как се възприема и тълкува. Поради тази 
причина всеки модул завършва с анкетна карта, включваща готови твърдения, 
закрити и открити въпроси. 

Представяне на идеята на Кенет Хъдсън за изграждане на "Европейски стаи" 
в музеите се появява като част от настоящата концепция. Неговата идея може да 
бъде разширена в посока на изграждане на "трето пространство" в неправител-
ствените организации / малки и средни предприятия (НПО/МСП), така че посети-
телите, участниците в обученията да могат да общуват. Тук са предвидени дискусии 
и мозъчна атака по отношение на европейските измерения на институцията, която 
участниците представляват, като се визират мултикултурните групи в региона и 
евентуалното им включване в учебни занятия. 

Но съвършенството няма да бъде завършено без умения в управлението на 
проекти и набиране на средства. Тъй като, придобитите умения и появилите се  

идеи за разработване на учебни занятия за обучения на обучители на възрастни, 
предполагат проучване на потенциалните целеви групи, отдаване под наем на по-
мещения и др. Всичко това, както и бъдещото повишаване на тяхната квалифика-
ция, изисква свежи пари. Затова те трябва да знаят къде и как да кандидатстват. 
Последният модул за Творческа лаборатория е логичната връзка между теория и 
практика, която дава обратна връзка за наистина наученото от участниците. В ре-
зултат на което, участниците следва да получат сертификати с 3 ЕСТК (Европейска 
система за трансфер на кредити) кредита. 

Стъпки при подготовката на обучителната концепция

А. Определяне на целевите групи: обучители на възрастни от неправител-
ствени организации / малки и средни предприятия (НПО/МСП) в социалния сектор 
(музеи, обществени културни и туристически центрове, от методични отдели за му-
зеи и художествени галерии от Министерството на културата и на МСП - интернет 
доставчици, МСП - за дървопреработване) с най-малко 3 години професионален 
опит смесена йерархия (мениджъри и служители) 

Б. Определяне на целите на обучението: 
 Участниците да придобият знания и умения за идентифициране и анализи-

ране на потребностите от учене на дадени целеви групи;
 Участниците да придобият знания и умения за разработване и провеждане 

на неформални и самостоятелни обучения за определени целеви групи;
 Участниците да обогатят своите познания по отношение на различните 

стилове на учене, за да могат да предлагат подходящи методики и концепции за 
учене.  

В. Мотивационни техники при изготвяне на оферта за обучение на 
възрастни

Разработването на мотивационната стратегия налага задълбочени анализи 
на ситуациите и прилагането на набор от техники, адекватни или съобразени с 
изпълнителите и ситуациите. Препоръчителни техники:

Обогятяване и разширяване на длъжността (Хърцберг). Те водят до профе-
сионално съзряване на изпълнителя, предизвикателства и възможности за само-
изява и растеж, с качеството на работното място и удоволствието от работата. 

Повишението е силен мотиватор за онези, които обичат работата в органи-
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зации, осигуряващи подобна възможност. То е свързано с новата длъжност, обуче-
ние, нови умения, високо ниво на професионализъм. 

Обучение. Програмите за непрекъснато обучение и развитие мотивират хо-
рата да разширяват своите знания и умения. 

Сигурност на работното място-относително постоянна заетост.
Изграждане на екипи. Те увличат участниците, ентусиазират и ги мотивират
Развиване на съпричастност и идентифициране с организацията 
Създаване на възможности за улесняване на операциите - автоматизация, 

компютъризация и интелектуализация на труда.
Осигуряване на взаимодействия и контакти (формални и неформални) на 

човешките ресурси в организацията. 

Г. Структура на курса. Обучителни модули

Модул І – Философия на обучението за възрастни и разработване на 
учебен план. 

1) Запознаване с целите на обучителния курс. Целта на този модул е участни-
ците да изградят благоприятна работна атмосфера, която е необходима за създава-
не на продуктивна среда за учене.

2) Игри за разчупване на леда например “Въображаема географска карта” – 
Участникът, стоящ в своя град и институция, представя себе си и институцията си 
на останалата част от групата. Следват въпроси, свързани с играта “Въображаема 
географска карта”:

 Може ли да работят заедно, за да обменят опит за реалности-
те и техните постижения в региона и страната? 

 Кои важни въпроси за партньорството им ще обсъждат?
 Какви промени ще бъдат необходими, за да отговорят на тех-

ните потребности? 
Допълнителни упражнения, които целят да идентифицират потребностите на 

групата и техните очаквания от курса. Това е една възможност за практикуване на 
предлаганите методи, както от обучители, така и от обучаеми, за да ги използват в 
своята бъдеща работа.

3) Теории за обучение на възрастни - кратък преглед. Ролята на обучителя на 
възрастни.

4) Анализ на личните и професионални умения на обучителя за възрастни 
Например "Интервю за работа", което се състои от три групи въпроси, свър-

зани с трите групи умения. Обучаемите са поставени в ситуация на интервю за 
работа. Двама души,от които единият е работодател, а другият търсещ работа. Ин-
тервюто продължава 5 минути максимум. 

Предвидени са и упражнения, които целят разкриване на “скрития потенци-
ал” на обучителя: технически и професионални умения; базисни умения и тран-
сгранични умения с когнитивен компонент. 

5) Заключения, свързани с идентичността на обучителя на възрастни. 
6) Време за какво? - Упражнения, които са свързани с уменията за менидж-

мънт на личното време. Те целят да помогнат обучителя да подобри/опресни сво-
ите умения за планиране на обучителни дейности. Пример: Участниците използват 
кръг, разделен на 7 дни/24 ч. и оцветят различните части на кръга в съответствие 
с дейностите, които изпълняват по време на една стандартна седмица. След което 
представят своя кръг пред групата, като обяснят коя дейност от работата им изис-
ква повече време и коя по-малко. Как да се реорганизира седмицата, така че да е 
по-резултатна. 

7) Разработване на учебен план. Анализ на дейностите. Целта е да се подпо-
могне обучителя да подобри/освежи своите умения за планиране на обучителни 
дейности. 

8) Заключения 

Модул ІІ - Стилове на учене и стратегии на учене 
1) Видове стилове на учене и стратегии на учене? 
Целта на този модул е до се дадат практически насоки затова как познаването 

на стиловете на учене на обучаемите може да се използва при разработването на 
учебните планове от обучителите на възрастни. Методите на обучение трябва да 
са така подбрани, че да дават възможност за учене на хора с различни когнитивни 
рамки и с различни нива на възприемане. 

 Запознаване и тестване на два вида методи за определяне на 
стиловете на учене на участниците. Целта е да се сравнят резултатите 
от двата различни метода и да се има пред вид, че стиловете на учене 
не са диагноза и предпочитанията в различно време в рамките на 
един и същ ден може да бъдат различни.

 Предвидени са дискусии, свързани с възможностите за при-
ложението им в собствените им обучения.

2) Дискусии и въпроси, свързани с резултатите от теста: 
 Изненадани ли сте от получените резултати?
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 Смятате ли, че познаването на Вашите най-силни страни за 
учене Ви помага да учите по-добре и по-лесно? 

 Кои са техниките за по-ефективно учене, които отговарят на 
Вашата интелигентност? 

3) Как да разработим стратегия за учене? 
4) Идеи и техники затова как обучителят да отговори на различните предпо-

читания за учене на своите обучаеми?  
5) Заключения.

Модул ІІІ – Изкуството на комуникацията, междукултурното учене и 
европейските измерения 

1) Основни компоненти на междуличностната комуникация Целта на този мо-
дул е да се подобрят комуникативните умения на обучителите, а също така да им се 
дадат примери за практическо приложение.

2) Упражнения, които целят:
 Придобиване на умения за улесняване на поддържането на 

комуникацията при трудни ситуации.
 Придобиване на умения за потвърждаване, че казаното е раз-

брано, за да се завърши съответен цикъл на комуникацията.
 Придобиване на умения да се чувстваме комфортно, когато 

комуникираме с опоненти, без да се налага да се съгласяваме с тях, 
ако действително не желаем. 

3) Междукултурно учене и Европейски измерения
Имате ли мултикултурни групи във Вашия регион? Как смятате да ги привле-

чете, какви неформални и информални обучения можете да им предложите? Какви 
са Европейските измерения на институцията, която представлявате? Как можете да 
ги включите във Вашите учебни занятия?

 Представяне на идеята на Кенет Хъдсън за изграждане на “Ев-
ропейски пространства” в музеите. Тя може да бъде използвана при 
изграждане на “трето пространство” във НПО/СМП, така че да могат 
да комуникират мултикултурните групи в определен регион, където 
се намира институцията. 

 Как да определите и включите Европейските измерения на ин-
ституцията, която представлявате във Вашите планирани дейности за 
неформално и самостоятелно учене.

4) Заключения

Модул ІV – Ключови компетенции за управление на проекти 
Целта на този модул е да подобри уменията за управление на проекти на обу-

чителите на възрастни. Те се нуждаят от обновяване на своите знания, да обменят 
опит с колеги на международно ниво. Такива възможности за тях има в множество-
то обучения, семинари, уъркшопове и много други събития, които се предлагат 
в страната и в чужбина. За да се възползват от тях, те трябва да знаят къде и как 
да кандидатстват. Също така, за да организират събития, свързани с неформално 
и информално обучение в институциите, които представляват, те се нуждаят от 
финансиране. Ето защо е от значение да знаят къде и как да кандидатстват за фи-
нансиране. 

Основна информация за методите и техниките за управление на проекти.
1) Защо са необходими компетенции за управление на проекти?
2) Защо секторна програма Грюндвиг от всички останали програми в рамките 

на програма Учене през целия живот е най-подходащата за обучителите на въз-
растни? Как да я използваме?

3) Как да използваме базата данни на секторна програма Грюндвиг? Къде, кога 
и как да кандидатстваме?

4) Как да си намерим партньори? Кои проекти са централизирани и кои де-
централизирани? Как да се свържем с ЦРЧР - Националната агенция?  

5) Писането на проект: изкуство или занаят? 
6) Заключения.

Модул V – Творческа лаборатория за обучители на възрастни 
По време на този модул участниците:
1) Разработват по едно занятие за неформално учене, базирано на примерите 

и проведените упражнения по време на предишните четири модула и разбира се 
на техния предишен опит.

2) Представяне и обсъждане на разработените учебни занятия на всеки от 
участниците. Дискусии, свързани с направените презентации. 

3) Заключения. 
Резултати и оценка на курса
1) Всеки модул  завършва с тест за участниците и с формуляр за оценка на 

предложените методи и практически упражнения от страна на обучителя.
2) В резултат на тестовете и на разработените занятия през последния ден, 

курсистите получават сертификати с 3 кредита. 
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