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В първата част от превода на информацията за текущи реформи в румънската 
образователна система представяме две основни теми: 
 
• Как се развива образователната система на Румъния по отношение на 
Стратегията "Образование в Европа 2020"? 
• Дейности, проекти и кампании, подпомагащи реформите в различните нива на 
румънското образование 

 

 

Продължаващи реформи и разработвани политики  

 

Румънската образователна система е в процес на продължаващи промени и 
усъвършенстване в различни области и на различни нива, според икономическите, 
социални, политически и културни промени, които се случват в обществото. 

Националната програма за реформи за периода 2011-2013г. е инструментът за 
изпълнението на Европейската стратегия за 2020г. на национално ниво и в същото 
време е рамкова платформа за дефиниране и приложение на румънските политики за 
икономическо развитие в съответствие с политиките на Европейския съюз. 

Националната програма за реформи за периода 2011-2013г. беше приета от 
румънското правителство на 29.04.2011г. и беше изпратена на Европейската комисия 
заедно с Програмата за конвергенция за периода 2011-2014г. След като прегледа 
националните програми за реформи на всички държави-членки, Европейската комисия 
предложи на Европейския съвет препоръки за отделните страни през март 2011г. 
Европейският съвет препоръча на Румъния да приложи мерките, включени в 
меморандумите за разбирателство, подписани с ЕС и МВФ, мерки, които бяха 
включени в Националната програма за реформи 2011-2013г.  

Законът за народната просвета от януари 2011г. предоставя общата и единна 
законова рамка за постигането на националните цели в областта на образованието, 
предложени от Европейската стратегия за 2020г., а от там и за въвеждането на 
мерките, предложени от Националната програма за реформи 2011-2013г. Що се 
отнася до стандарите, произтичащи от Закона за народната просвета, всички, които са 
планирани за първата година след влизането в сила на закона, са завършени, докато 
останалите предстои да бъдат изработени през периода 2012-2015г. Тези стандарти са 
свързани с равния достъп до образованието, качеството и ефективността на 
образователния и обучителен процес, отвореността на образователната система към 
други системи (икономическата, социалната, културната и т.н.). Румънското 
министерство на образованието, изследванията, младежта и спорта (МОИМС) прилага 
новите разпоредби чрез образователни програми и проекти, социални програми и 
програми за групи в неравностойно положение, като значителна част от тези програми 
използват европейско финансиране. 
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Сред методологиите, изпълнявани от МОИМС, онези, които допринасят за 
изпълнението на националните цели, свързани с образованието в Европейската 
стратегия за 2020г., се отнасят до: субсидии за разходите за посещаване на училище, 
както за гимназисти от селските райони и такива в неравностойно социално и 
икономическо положение, така и за ученици, включени в професионалното 
образование; подкрепа на акредитирани частни и религиозни училища; организиране и 
работа на обществени центрове за учене през целия живот; използване на 
инструментите Europass и Youthpass. В допълнение на това са разработени и други 
методологии за прилагането на разпоредбите на Закона за народната просвета, 
свързани с Ученето през целия живот. 

С цел да се осигури честно и справедливо оценяване в образованието, няколко 
от най-важните мерки, предприети от МОИМС, бяха свързани с внимателния 
мониторинг на националните изпити и състезания. 

Въз основата на няколко стандарта, за първи път в Румъния беше въведена 
класация на университетите в следните три категории: университети, фокусирани 
върху образованието; университети за образование и изследвания или 
университети за образование и изкуства; университети за напреднали изследвания 
и образование. Причината да се въведе тази класация е необходимостта от по-високи 
постижения и по-добро качество в румънската университетска образователна система, 
с цел постигането на стратегическите цели на образованието и обучението. Освен 
това беше въведена и класация на учебните програми, което дава възможност на 
университетите да подобрят ефективността на своите дейности. 

Според класирането ще бъде диференцирано държавното финансиране на 
държавните институции за висше образование, въз основа на категориите 
университети, както и класирането на техните учебни програми. 

Според оценяването, проведено от румънската Агенция за осигуряване на 
качество във висшето образование (АОКВО), правителството одобри решение, което 
указва – за първи път в Румъния – максималния брой студенти на национално 
равнище за всяка учебна програма. 

Процедурите за избор на университетски преподаватели са много по-
прозрачни и достъпът до позициите лектор и професор отговаря на европейските 
стандарти. 

Освен това правителството одобри една изключителна разпоредба, която 
включва мерки срещу плагиатството и се фокусира върху уреждането на някои 
етически аспекти в академичната и изследователската сфера. 

Други разпоредби бяха разработени и одобрени за: финансирането на висшето 
образование, заемането на свободните преподавателски и научно-изследователски 
позиции, протичането на университетските докторантури, организацията на изпитите 
за: завършване, получаване на степен или диплома, подбор, защита на дисертация и 
т.н. 
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Стратегия „ Образование в Европа 2020” 

„Европа 2020” е десетгодишна стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Стратегията идентифицира няколко ключови области, свързани 
със сферата на образованието и обучението: обща заглавна цел с две подцели 
относно преждевременното напускане на училището и участието във висшето 
образование; специфични за държавите препоръки; Годишното проучване на растежа 
в рамките на европейското шестмесечие на икономическото управление; въпросът за 
инвестирането в образованието; и планът за Нови умения и професии. 

 

Заглавни цели за образованието и обучението 

Стратегията формулира заглавната цел на „Европа 2020” и двете подцели за 
образованието и обучението, които трябва да бъдат достигнати от ЕС до 2020г.: 

- намаляване дела на учениците, които напускат училище 
преждевременно, от 15% в момента до 10% 

- увеличаване дела на населението на възраст 30-34 години, 
завършило висше образование, от 31% поне до 40%. 

Държавите-членки на ЕС разработиха тези две всеобхватни европейски цели в 
своите специфични национални цели. 

Национални цели „ Европа 2020”: 

- Целта относно намаляването на дела на преждевременно 
напускащите училище ученици беше предефинирана на 11,3%; 

- Целта относно увеличаването на дела на населението на възраст 
30-34 години, завършило висше образование, беше предефинирана на 26,7%. 

 

Намаляване на дела на преждевременно напускащите училище ученици 

На фона на влошаващата се световна икономическа криза, броят на 
преждевременно напускащите училище ученици се увеличи, което се отрази както на 
икономиката, така и на румънското общество. През 2010г. делът на преждевременно 
напускащите училище беше 18,4%, с 2,5 пункта повече от дела им през 2008г. (15,9%). 
Виждаме тенденция на намаляване до 17,8% през второто тримесечие на 2011г. и 
дори до 16,7% през третото тримесечие на 2011г., но със значителни разлики по район 
на местоживеене (27,9% в селските райони, в сравнение със 7,4% в градските райони; 
стойностите са регистрирани през третото тримесечие на 2011г.). 

Според показателя „пол”, делът на преждевременно напускащите училище е по-
малък с 1,7 пункта при момичетата през третото тримесечие на 2011г., както се вижда 
от таблицата по-долу: 
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Дял на преждевременно напускащите училище по години и пол в проценти (%) 

 2008 2009 2010 Трим.1/ 
2011  

Трим.2/ 
2011  

Трим.3/ 
2011  

ОБЩО  15.9  16.6  18.4  18.8  17.8  16.7  

Момчета  15.9  16.1  18.6  20.2  18.7  17.6  

Момичета 16.0  17.2  18.2  17.4  16.8  15.9  

• Забележка: Данните от 2011г. се отнасят за третото тримесечие. 
Източник: Данни от Националния институт по статистика, въз основа на 
Проучването на работната сила в домакинствата 

По-нататък виждаме какъв напредък е постигнат по отношение на главните 
посоки на приоритетните дейности за постигане на целите.  

С цел разширяване на рамката за прилагане на реформите в ранното 
детско образование два допълнителни национални проекта продължават да се 
изпълняват с подкрепата на Европейския социален фонд чрез Секторната 
операционна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2007-2013г. 
(ЕСФ-СОПРЧР / ESF-SOPDHR): Програмата за приобщаващо ранно детско 
образование и Проектът за реформи в ранното детско образование, като последният 
се съфинансира от BDCE и румънското правителство. Следните документи са 
изготвени чрез Програмата за приобщаващо ранно детско образование: стандарти за 
учебните материали, изисквания за минимум на оборудването на детските градини. 
Освен това беше ревизирана Националната учебна програма за деца на възраст от 3 
до 6/7 години и беше разработено Методическо ръководство за прилагането на 
ревизираната учебна програма. В рамките на Проекта за реформи в ранното детско 
образование беше разработена учебна програма за обучение, представляваща 
програма за обучението на учители в детската градина, съветници и главни учители в 
детската градина. Програмата за обучение се фокусира върху развиването на новите 
умения, необходими на учителския състав (включително и на асистентите) във връзка 
с прилагането на новата ревизирана учебна програма за ранно детско образование на 
деца от 3 до 6/7 години. 

Що се отнася до предоставянето на нужната подкрепа за превенция на 
преждевременното напускане на училище чрез социални програми, то 
Министерството на образованието, изследванията, младежта и спорта (МОИМС) вече 
разработи и публикува методологиите за прилагането на програмата „Училище след 
училището”, която трябва да бъде задействана в началото на всяка учебна година на 
училищно ниво, въз основа решенията на училищния административен съвет. 

С цел насърчаване на връщането в училище на преждевременно 
напусналите образователната система, МОИМС вече разработи и публикува 
методологиите за прилагането на програмите „Втори шанс” и разработи методологията 
за програмата „Функционална грамотност”. Всички тези програми ще предоставят 
възможности за повторно навлизане в системата на хора, които са напуснали 
училището преждевременно. В същото време, заедно с прилагането на ежегодните 
програми за социална подкрепа „Училищни материали”, „Пари за гимназия” и „Евро 
200” (финансирани от държавния бюджет) и програмата „Мляко и кроасан” 
(финансирана от местните бюджети), се създават условия за осигуряване на равни 
възможности в образованието за ученици в неравностойно положение. 

За да се подобри адекватността на обучението на учениците чрез насочване 
на образователния процес към развиването на компетенции, беше стартиран 
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процес за създаване на Рамка за съгласувана учебна програма. Беше създаден Съвет 
по учебната програма и бяха разработени рамков план и учебна програма за 
подготвителния клас, като тези документи в момента са предложени за обществено 
обсъждане. Новите учебни планове за училищно образование ще бъдат разработени и 
ще влязат в сила поетапно, започвайки през 2012/2013г. В процес на разработка са и 
учебните планове за професионалното образование и обучение. В момента се 
провежда вътрешноинституционално обучение на преподавателите (особено в 
детските градини и в професионалното образование и обучение). 

Бяха разработени специфични методологии за новото национално оценяване в 
началното образование, както и методически ръководства за прилагане на 
националното оценяване в началното образование, обучителни програми за учители 
за прилагането на новото национално оценяване (в процедурата по акредитация) в 
началното образование. В следствие на това четири национални обучителни програми 
за учители бяха подадени за акредитация в Отдела за вътрешноинституционално 
обучение на персонала в училищното образование (ОВОПУО). ОВОПУО издаде 
решение за акредитация на програмите за обучение и тяхното изпълнение започна 
през март 2012г. В същото време в ОВОПУО беше подадена за акредитация и друга 
програма за обучение, свързана с компетенциите на училищните инспектори, 
ръководителите на учителски центрове и хората, отговорни за управлението на 
национално ниво на базите данни, свързани с националните изпити и оценяване. 
Програмата се финансира чрез СОПРЧР, а започването на дейностите й е планирано 
за март 2012г. 

Развитието на професионалното образование на ниво гимназия 
(технологическо направление) и обучение след средното образование се 
подкрепя, като се осигуряват издържани от бюджета материални бази за тези форми 
на образование, чрез програми за обучение на учители в професионалното 
образование и обучение, както и чрез два проекта, финансирани от ЕСФ-СОПРЧР, а 
именно: Съгласуване на предлагането на образование в системата на 
професионалното образование и обучение с изискванията на трудовия пазар и 
Подобряване качеството на образованието и обучението чрез партньорски мрежи. 
Първият проект вече е помогнал на 1088 училища, които предоставят професионално 
образование и обучение (ПОО), чрез мониторинг на Училищните планове за действие 
(УПД – документи на стратегическото планиране), извършван от членовете на 
Местните комитети за развитие на социално партньорство (МКРСП) и осигуряването 
на Местни планове за действие в образованието (МПДО). Вторият проект помага на 96 
училища, които членуват в партньорски мрежи; 3 стандарта и процедури бяха 
обновени и подобрени; беше разработена стратегия/методология за въвеждането на 
Европейската референтна рамка за осигуряване на качество (ЕРРОК) в 
професионалното образование и обучение (ПОО); 96 годишни плана за дейности бяха 
съставени на ниво училищни партньорски мрежи, а през периода от септември до 
декември 2011г. 234 души, ангажирани в областта на образованието и обучението, 
участваха в програми за обучение и до 15.03.2012 получиха сертификати. 

Съществуват и други проекти, финансирани от ЕСФ-СОПРЧР, които се 
използват за обучението на учители от ПОО. Проектът „Обучение на учителите от 
професионалното образование и обучение – профил услуги – с цел разширяване 
употребата на модерния интерактивен метод” цели да обучи 600 учители от ПОО с 
такъв профил да развият необходимите компетенции за прилагането на интерактивния 
метод на учене (обучаващата фирма). Намерението е да се придобият компетенциите, 
необходими за процес на преподаване и учене, който насърчава развитието на 
предприемаческите умения на учениците. До 15.03.2012г. беше приключен и втория 
модул на обучението на учителите (проектът предвижда три модула). До същата дата 
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бяха изготвени и: въпросник за идентифициране на нуждите от обучение и тълкуване 
на резултатите от него; набор компетенции за всеки от четирите курса на обучение; 
програмата и съдържанието на всеки курс. 

Що се отнася до отвореността на училищата към общностите и 
бизнеса, особено в районите в неравностойно положение, усилията се фокусираха 
върху развиването на ключови компетенции, като предпоставка за социално 
включване, чрез проекти, финансирани от ЕСФ-СОПРЧР. Така проектът Предложения 
за приобщаващо, извънкласно и извънучилищно образование за развиването на 
умения за здравословен живот и активно гражданство на деца от предимно селски 
общности в неравностойно положение в училищното образование предостави 
обучение на 12 800 ученици и 1950 учители, и формулира обществената политика в 
тази област. 

По отношение на фокуса на обучението на учители върху областите на 
въздействие/промяна, които насърчават училищното участие в качествени 
условия, чрез проекти, финансирани от ЕСФ-СОПРЧР, учителите бяха обучени да 
развиват нови компетенции, от предучилищно до гимназиално и след-гимназиално 
ниво (например в проекта Подобряване качеството на образованието и обучението 
чрез партньорски мрежи с цел изграждане на мрежа от партньорски училища бяха 
обучени 234 учители от професионалното образование и обучение). 

През учебната 2011/2012г. МОИМС инициира някои приоритетни дейности, 
разписани в детайли на ниво училищна образователна система чрез т.нар. Пътна 
карта, която следва две главни линии на действие: повишаване достъпа на всички 
деца до качествено образование и повишаване на нивото на постиженията в 
училище чрез намаляване броя на отсъствията от училище, оценяване с цел 
насочване и оптимизация, подобряване на уменията за четене. 

 

Увеличаване на дела от населението на възраст 30-34 години с висше 
образование 

След въвеждането на мерките за адаптиране на висшето образование към 
нуждите на трудовия пазар и за по-добър достъп до висше образование, делът на 
населението на възраст 30-34 години с висше образование отбеляза ръст през 
последните години с 4,1 пункта спрямо 2008г., от 16% през 2008г. до 18,1% през 2010г. 
и 20,5% през третото тримесечие на 2011г. 

На фона на продължаващото покачване на този показател, ви напомняме, че 
междинната цел за 2013г. е 20,25%. Въз основа на пола се наблюдава разлика от 1 
пункт в полза на жените през третото тримесечие на 2011г., както се вижда от 
таблицата по-долу: 

Дял на населението на възраст 30-34 години с висше образование по години и 
пол в проценти (%) 

 2008 2009 2010 Трим.1/ 
2011  

Трим.2/ 
2011  

Трим.3/ 
2011  

ОБЩО 16.0  16.8  18.1  20.3  19.7  20.5  

Мъже  14.9  15.2  16.7  18.9  19.6  20.0  

Жени  17.1  18.5  19.6  21.7  19.8  21.0  
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• Забележка: Данните от 2011г. се отнасят до третото тримесечие. 
Източник: Данни от Националния институт по статистика, въз основа на 
Проучването на работната сила в домакинствата 

 

С цел развитието на Национална квалификационна рамка, подходяща за 
настоящото ниво на икономическо развитие, и нейното навлизане на пазара на труда, 
573 квалификации бяха описани с компетенции, в сравнение с първоначалното 
предложение за 500 квалификации, и беше разработена методология, която е 
предадена за одобрение, за въвеждането на Националната квалификационна рамка 
във висшето образование (НКРВО). Проектите Развитие на капацитета за приложение 
на квалификационната система във висшето образование и Въвеждане и 
утвърждаване на Националната квалификационна рамка, осъществявани от 
Националната служба за квалификации (НСК), проектираха портала http://www.rncis.ro, 
който представлява онлайн платформа за оценители на обучението и в момента е в 
процес на разработка.  Целта на създаването на тази онлайн платформа е да обучава 
оценителите на квалификации, които ще станат членове на комисиите за оценяване на 
квалификациите, съставени на ниво НСК, както и да обучава университетските 
преподаватели да прилагат иновационни методи при оценяване на компетенциите на 
техните студенти. 

С цел адаптиране на висшето образование към изискванията на пазара 
на труда в момента се осъществяват следните проекти: Национално проучване на 
мониторинга на включването на висшистите в пазара на труда (пилотен проект, 
осъществяван в 55 университета) и Единен регистър на държавните и частните 
университети в Румъния, като начин да се наблюдава участието в тази степен на 
образованието и да се контролира строго издаването на дипломи. Разширяването на 
мониторинга и върху завършващите други образователни степени и участието на нови 
университети в тези проучвания целят да повишат капацитета на институциите да 
провеждат такива редовни мониторингови проучвания. Това допринася за 
осигуряването на устойчивост на резултатите, както и за по-широкото разпространение 
на специфични инструменти и методологии, които са били разработени и приложени 
до сега, в контекста на новите изисквания, включени в процеса на институционално 
оценяване. Изводите от пилотния проект следва да бъдат формулирани въз основа на 
анализ на резултатите от мониторинговия въпросник, предложен на завършилите през 
2005 и 2009г. в участващи университети. 

Освен това проектът Единен регистър (завършен през 2011г.) има значителен 
принос към работата на Единния регистър на университетите в Румъния (ЕРУР) в 
съответствие със Закона за народната просвета, с цел наблюдаването на участието 
във висшето образование и осигуряването на строг контрол върху издаването на 
дипломи от държавни и частни университети в Румъния. 

За да се създадат механизми за признаване на компетенциите, 
придобити на ниво висше образование, бе издадена Министерска заповед № 5487 
от 29.09.2011г. за одобряване на Правилата за признаване във висшето извън 
университетско образование на дисциплини, изучени в технологичното или 
профилираното направление на гимназиалното образование. 

С цел създаването на обективна избирателна рамка, която позволява 
привличането на способни млади хора към квалификации, които осигуряват 
осъществяването на предварително заложения модел на икономическо 
развитие и с цел съгласуването на висшето образование с изискванията на 
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трудовия пазар, бяха проведени редовни национални проучвания относно 
съгласуваността на висшето образование с изискванията на трудовия пазар. Проектът 
по СОПРЧР Мениджмънт на взаимовръзката между висшето образование и 
изискванията на пазара на труда, активен в периода ноември 2010г. – октомври 2013г., 
цели да създаде мрежа за събиране на качествени и количествени данни чрез 
разработването на инструменти, процедури и методологии, които постоянно ще 
подобряват и осъвременяват знанието и компетенциите, които предоставя 
университетската система, в съответствие с изискванията на пазара на труда. В края 
на трите години активност на този проект се очаква да бъде създаден интегриран 
инструмент за мониторинг на включването на завършилите в пазара на труда, който 
ще предложи отговор в реално време на кандидат-студентите, които търсят кариера 
въз основа на предсказуемост. 

С цел създаването на система за банкови кредити за румънските 
студенти, Агенцията за кредити и стипендии (АКС) анализира, заедно с 
представители на Румънската национална банка (РНБ), възможностите за изграждане 
на кредитна система за студенти и изводът беше, че РНБ не може да изисква от 
банките да дават кредити и не може да налага лихвени проценти за студенти. РНБ 
препоръча директни преговори между МОИМС и банките, но едва след като бъде 
точно определен прагът на гаранцията. В контекста на една по-дълга икономическа 
криза, трудностите при тези преговори са свързани с определянето на финансовите 
ресурси, необходими за изграждането на кредитна система. Необходимо е да се 
достигне възможно най-бързо до общо решение на МОИМС – МФ – РНБ. 

Що се отнася до опрощаването на най-много 75% от заема за 
образователни цели на онези висшисти, които ще практикуват професията 
си в селски район поне 5 години, специализираните отдели на МОИМС и МФ 
анализират как може тази законова разпоредба да се реализира на практика. Мярката 
е пряко свързана с изграждането на кредитна система за студенти. 

За да се промени системата за присъждане на стипендии, беше изготвено и 
прието правителствено решение, целящо да подобри мениджмънта на стипендиите 
Pârvan и Iorga, т.е. да разшири областите, които те покриват, и да намали 
продължителността им, така че възможно най-голям брой студенти да могат да се 
възползват от тези стипендии. МОИМС работи по проект на друго правителствено 
решение, което му позволява да предлага и други видове стипендии, освен 
извлечените от двустранни протоколи, като форма на подкрепа за отлично 
представяне в образованието и като начин да включи румънската държава в 
политиката, свързана с обучението на специалисти зад граница. 

Мерките на МОИМС с пряко влияние върху повишаването на достъпа до висше 
образование за млади хора, свързани с различни области на интервенция, бяха 
подкрепени от проекти на европейските фондове, като: Разработване на операционна 
система за квалификации в румънското висше образование – DOCIS; Качество и 
лидерство за румънското висше образование; Подобряване на университетския 
мениджмънт и др. 

 

Инвестиране 

В сравнение с 2000г., през 2008г. Румъния почти е удвоила инвестициите си в 
образование, като по този начин се придвижва по-близо до средното европейско ниво. 
Структурните фондове, определени за развитие на човешките ресурси, също 
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представляват важна финансова подкрепа на програми и проекти в областта на 
образованието през последните години. Според Евростат 2011 бюджетните разходи за 
образование като % от БВП през 2008г. са били 4,25%, като, за сравнение, средното 
равнище за ЕС за 2008г. е било 5,07%. 

Проучване на годишния растеж 

Проучването на годишния растеж (ПГР) за 2012г. дава старт на европейското 
шестмесечие на икономическото управление. То е основата за изграждането на 
необходимото взаимно разбирателство относно приоритетите за действие на ниво 
държава и ЕС за следващите 12 месеца, които от своя страна формират националните 
икономически и бюджетни решения. 

Нови умения и работни места 

1. От януари 2010г. Националният център за развитие на техническото и 
професионално образование и обучение (НЦРТПОО) осъществява проекта 
„Съгласуване на предлагането на ТПОО с нуждите на пазара на труда”, 
който е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Секторна 
операционна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013г. (ЕСФ-
СОПРЧР). Общата цел на проекта е да се подобри адекватността на 
първоначалното професионално обучение (ППОО), което се предлага чрез 
доуниверситетското образование и обучение, спрямо нуждите на трудовия 
пазар и изискванията за икономическо и обществено развитие, от 
перспективата на едно общество на знанието, чрез подобряване на 
документите за стратегическо планиране в ППОО на държавно и местно 
ниво. В тази посока проектът ревизира методологиите и реализира 
изследвания въз основа на ревизираните методологии за проучване и 
прогнозиране на нуждите на пазара на труда към 2013г., с перспектива към 
2020г. 

2. В педагогическите висши учебни заведения бяха въведени три нови 
специализации: грижа за бебета и малки деца, училищни посредници  и 
структури за извънучилищно образование. 

3. Бяха разработени професионални стандарти в рамките на стратегически 
проекти, финансирани от структурните фондове. Същите бяха включени в 
номенклатурата на Класификацията на професиите в Румъния (КПР) за 
следните функции: външен оценител за центровете за оценка на 
компетенциите, оценител на оценители, младежки работник, обучаващ 
подготвителен инструктор, началник-инструктор. 

4. Организатор на постоянното учене в училище – нова учителска 
квалификация за училището, което учи теб! 

Генерална цел: Да се разработят програми за продължаващо обучение, 
които подкрепят подобряването на капацитета на учителския състав да 
допринася за развиването и оформянето на ключовите и професионални 
умения на ученика чрез системно и систематично придаване на ценност на 
предлаганите допълнителни училищни програми. 

Специфични цели: Да се осъществи национална програма за обучение на 
организаторите на постоянното учене, въз основа на комбинирана 
обучителна методология; да се създаде виртуална общност във връзка с 

Comment [P1]: в текста е high-

schools, което си е гимназия, но какви 

са тези педагогически гимназии? не 

знам какво имат предвид… 
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програмите на училището за постоянно учене, която да осигури обмена на 
практики, споделянето на опита на участниците и развиването на устойчиви 
партньорства в сферата на постоянното учене на местно и регионално ниво. 

 

 

Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на 
образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) 

„През 2009г. Съветът на Европейския съюз прие Заключения, които установяват 
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението, EСЕT 2020. Бяха приети четири дългосрочни стратегически цели за 2020г. 
за европейските политики в областта на образованието и обучението: 

- Превръщане на обучението през целия живот и мобилността на учащите 
в реалност 

- Подобряване на качеството и ефикасността на образованието и 
обучението 

- Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и 
активното гражданство 

- Подобряване на иновациите и творчеството, включително 
предприемачеството, на всички нива на образование и обучение” 

Беше приет Закон за народната просвета № 1/2011, който модифицира 
законовата рамка и въведе следните новости: 

• Организиране, функциониране/акредитация и редовно оценяване на центровете 
за учене през целия живот. 

• Организиране и функциониране на училищните библиотеки и центровете за 
информация и изследвания. 

• Признаване на резултатите от ученето на учителите в неформален и формален 
контекст и присъждането на еквивалентни кредити за образование и обучение. 

• Система за натрупване и признаване на професионални кредити, които могат 
да бъдат прехвърляни. 

• Акредитиране и редовно оценяване на доставчиците на продължаващо 
обучение и на програмите за обучение. 

• Идентифициране, оценяване и признаване на резултатите от ученето в 
неформален и формален контекст. 

• Критерии и процедури за оценяването и сертифицирането на оценителите на 
професионални компетенции, оценителите на оценители и външните 
оценители, и за акредитирането на центровете за оценяване и органите за 
оценяване. 
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• Употреба на инструментите Europass и Youthpass и на рамковата методология 
за професионално съветване през целия живот и услугите за кариерна 
ориентация. 

• Разработване на законовата база и начините за постигане на професионалност 
на персонала, работещ в сферата на ученето през целия живот. 


