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Във втората част от превода на информацията за текущи реформи в румънската 
образователна система представяме нейното развитие по отношение на следните 
теми: 
 
·    Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност 
· Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 
гражданство 
·   Повишаване на креативността и иновациите, включително и предприемачеството, 
на  всички нива на образованието и обучението 
·    Специфични продължаващи реформи и разработвани политики на национално ниво 

 

 

Превръщане на ученето през целия живот и мобилността на учащите в 
реалност 

В сферата на европейските дела се осъществи активно участие в процеса на 
вземане на решения в Европейския съюз чрез представителните му структури, 
особено Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия; беше осигурена 
координация между въвеждането на Стратегия „Европа 2020” и Европейската рамка за 
сътрудничество в областта на образованието и обучението – ЕСЕТ 2020. Освен това 
бяха предприети действия за създаването на необходимите условия за участието на 
Румъния в европейските програми в сферата на образованието и обучението, Учене 
през целия живот и Еразъм Мундус, с участие и в консултирането, свързано с новото 
поколение програми за 2014-2020г. – Еразъм за всички, стартирани от Европейската 
комисия и финансирани чрез бъдещата Многогодишна финансова рамка за след 
2013г. В същото време МОИМС участва в промотирането на регионални инициативи 
на ЕС, като се включи в разработването на Стратегията за Дунавския регион, както и в 
други проекти, като например Източно партньорство и ЕС – Латинска Америка и 
Карибите. 

Стратегии за учене през целия живот 

- Група статистически показатели за мониторинг, анализ и прогнозиране на 
дейностите по ученето през целия живот. Цел: одобряване на статистическите 
показатели за мониторинг, анализ и прогнозиране на дейностите по ученето 
през целия живот, отнасящи се до следните аспекти: съставяне на списък със 
статистическите показатели; идентифициране на методите за събиране на 
данни по съответния показател. 

- Разпоредбите за създаването на Обществени центрове за учене през целия 
живот са основата за участието на местните власти и уреждат достъпа на 
гражданите до дейности по ученето през целия живот, оценяването и 
признаването на компетенции и услугите за информация, ориентация и 
професионално съветване. Цел: въвеждане на политиките и стратегиите в 
областта на ученето през целия живот чрез употребата на последователен и 
единен подход. Нови елементи: Новосъздадени структури с пряко въздействие 
върху общностите във връзка с осигуряването на равен достъп до образование 
през целия живот, оптимизиране на потенциала на бенефициентите във връзка 
с предложенията на пазара на труда, както и съгласуване на румънските 
образователни стандарти с европейските. Дейностите на центровете за учене 
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през целия живот се финансират от държавни и частни фондове, въз основата 
на държавно-частно партньорство. 

- Методология, свързана с редовното акредитиране и оценяване на 
обществените центрове за постоянно учене (правителствено решение). Цел: 
Уреждане на процедурите по оценяване с цел редовното акредитиране и 
оценяване на обществените центрове за постоянно учене. Дейността по 
външното оценяване с цел даване на акредитация и съответно по редовното и 
външно оценяване на обществените центрове за постоянно учене ще бъде 
извършвана от Румънската агенция за осигуряване на качество в 
доакадемичното образование (ARACIP). 

- Разпоредби, свързани с признаването в рамките на неакадемичното висше 
образование на гимназиалното образование в техническото и професионалното 
направление. Нови елементи: начертаване на пътека на ученето, при която се 
избягва повторното преминаване през едни и същи секции на обучение. 

- Методология за идентифициране, оценяване и признаване на резултатите от 
ученето, постигнати в неформални и формални обстоятелства. Цел: Уреждане 
на организацията на услугите по идентифициране, оценяване и признаване на 
резултатите от ученето, постигнати в неформални и формални обстоятелства. 
Определяне на отговорностите. Нови елементи: Възможността за признаване 
на резултатите от ученето, постигнати в неформални и формални 
обстоятелства се разширява, тъй като преди уреждаше само въпроса за 
професионалните умения, свързани с учебните единици/модули в 
доакадемичното средно и висше образование. Координацията на национално 
ниво се осъществява от Националната служба за квалификации и от други 
институции с отговорности в тази област. 

- Методология, свързана с натрупването, признаването и системата за 
еквивалентност на професионалните кредити, които могат да бъдат 
прехвърляни. Цел: Гъвкавост и прозрачност на пътеките на обучение в 
различни ситуации: формални, извън-формални и неформални, както и 
регулация на общи, институционални, концептуални и процедурни рамки, в 
които се осъществява натрупването, признаването и трансфера на 
еквивалентни професионални кредити (CPT). Нови елементи: Натрупването на 
професионални кредити, които могат да се прехвърлят, се осъществява чрез 
признаване на резултатите от ученето във формални, извън-формални и 
неформални обстоятелства. 

- Методология, свързана с признаването и еквивалентността на 
професионалните умения, придобити формално, извън-формално или 
неформално от учителския състав, който заема образователни длъжности, 
началните учители, началник-инструкторите и треньорите, с цел заемане на 
длъжностите учител в предучилищното образование, учител в началното 
образование, учител по практическо обучение, както и треньор-учител в 
училищни спортни клубове, детски центрове и клубове. 

Европейска квалификационна рамка 

- Правителствено решение за организацията и функционирането на 
Националната служба за квалификации. Цел: Разработване на структурата, 
уреждане на организацията и метода на работа на Националната служба за 
квалификации (НСК). Нови елементи: НСК разработва, въвежда и 
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осъвременява Националната квалификационна рамка (НКР), както и 
Националния квалификационен регистър. НСК осигурява съвместимост между 
националната квалификационна система и другите квалификации, 
съществуващи на европейско и международно ниво. НСК координира и 
контролира одобряването на доставчиците на професионално обучение за 
възрастни. НСК координира и контролира разработването на професионалните 
стандарти и на стандартите за професионално обучение на национално ниво. 
НСК координира осигуряването на качество в професионалното обучение за 
възрастни. 

- Националната служба за квалификации (НСК) състави Министерската заповед 
за методологията на финансирането на Комисиите за одобряване на 
доставчиците на професионално обучение за възрастни и на специалистите в 
професионалните области, и Министерската заповед за методологията на 
финансиране на техническите секретариати на секторните комитети. НСК 
осъществи три стратегически проекта, свързани с: подобряване на 
съществуващата система за одобряване на доставчиците на програми за 
продължаващо обучение (ПО) чрез въвеждането на система за управление на 
качеството на различни нива, включени в системата за продължаващо обучение 
(CALISIS, приключен през януари 2012г.); съгласуване на квалификациите в 
четири икономически сектора с НКР и създаване на нови инструменти за 
оценяване (CNC – CT, приключен през декември 2011г.); въвеждане на онлайн 
система за обучаване на обучители (CT – TRAINER, продължаващ до 
септември 2012г.). Като Национална координационна точка за въвеждането на 
Европейската квалификационна рамка (ЕКР), НСК взе активно участие в 
общоевропейското съставяне на квалификационната рамка чрез 
осъществяването на два грантови проекта, финансирани от Европейската 
комисия, Генерална дирекция „Образование и култура”, с оглед разработването 
и въвеждането на НКР в Румъния и нейната съгласуваност с Европейската 
квалификационна рамка. 

- Мрежата на компетентните органи по професионални квалификации в Румъния 
(IMI PQ NET Romania). Генерална цел: „Да се създаде и консолидира мрежата 
на компетентните органи по професионални квалификации в Румъния (IMI PQ 
NET Romania) с цел подкрепа на инициативата на Европейската комисия 
относно разработването на информационната система на вътрешния пазар”; 
разработването на съвместна инициатива в тази връзка на национално ниво, 
отнасяща се до консолидацията на капацитета на социалните партньори 
(правителствените агенции и органи, професионалните асоциации), с цел 
насърчаване на устойчивото развитие чрез създаване на подходящи 
инструменти и канали за комуникация и взаимно консултиране, с оглед 
постигането на ефикасна комуникация с подобни органи в Европейския съюз и 
Европейската икономическа зона (ЕИЗ), посредством платформата IMI 
(Вътрешно-пазарна информационна система – Единната пазарна 
информационна система). 

- Методологията, свързана с организацията и изпълнението на изпитите за 
получаване на сертификат за професионална квалификация от завършилите 
първа степен на средното образование, които са посещавали практическо 
обучение. Цел: Уреждане на метода за организация и изпълнение на изпитите 
за получаване на сертификат за професионална квалификация от завършилите 
първа степен на средното образование, които са посещавали практическо 
обучение. Нови елементи: Включва нормите за организация и изпълнение на 
изпитите за получаване на сертификат за професионална квалификация от 
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завършилите първа степен на средното образование, които са посещавали 
практическо обучение. Изпитът за получаване на сертификат за второ ниво на 
квалификация се състои от практическа задача, изпълнение на проект през 
последните три месеца от практическото обучение и устен тест, т.е. 
презентация и обосновка на проекта. 

- Разработване на работеща система на квалификациите в рамките на 
румънското висше образование (DOCIS). Цели: разработване и внедряване на 
Националната квалификационна рамка във висшето образование (CNCIS) и 
съгласуването й със съществуващите инструменти на пазара за образование и 
труд; създаване и пускане на Национален регистър на квалификациите във 
висшето образование (RNCIS); извършване на социологическо изследване 
върху съгласуваността на академичните квалификации с изискванията на 
румънския трудов пазар. 

- Разработка на капацитета за внедряване на системата на квалификациите във 
висшето образование (DOCIS). Цели: разработка и внедряване на система за 
оценяване на специфични умения за квалификациите във висшето 
образование; разработване и внедряване на компютърни решения за 
валидиране и регистриране на нова квалификация на по-високо ниво в 
Националния регистър на квалификациите във висшето образование. 
Резултати: Преразглеждане на 325 бакалавърски квалификации чрез 
въвеждането на стандарти за оценка на уменията. Създаване и тестване на 
платформа за е-обучение на оценителите на умения. Подобряване 
функционирането на Националния регистър на квалификациите във висшето 
образование чрез добавянето на онлайн компонент за заявяване и валидиране 
на нови регистрирани квалификации и папки за валидиране. Организиране на 
национално състезание за студентски проекти на тема „Нови умения за 
общество на знанието”. 

Разширяване на учебната мобилност 

Трансгранична мобилност с цел учене/обучение, осъществена през 2011г. 
(ученици, студенти, учители, обучители, младежи и младежки работници): 13295 
(източник: Национална агенция за европейски обществени програми в областта на 
образованието и обучението). 

С цел развитие на европейското и международно сътрудничество в сферата на 
образованието, насърчаване на мобилността с образователни цели, оказване на 
подкрепа на румънските общности зад граница, както и промотиране на румънския 
език, култура и цивилизация, бяха предприети следните мерки и действия: 

- Разработване на системата за признаване. Националният център за признаване 
на дипломи (CNRED) и Националната агенция за европейски обществени 
програми в областта на образованието и обучението (ANPCDEFP) разработиха 
Методология за признаване на периодите на обучение, прекарани в чужбина. 

- Методология за употребата на инструментите Europass и Youthpass и Рамкова 
методология за услугите, свързани с професионално съветване през целия 
живот и кариерна ориентация. Цел: Създаване на законова рамка за 
внедряването в Румъния на европейските инструменти в областите: 
образование през целия живот, професионално обучение, професионално 
съветване и ориентация. 
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- Точната информация – ключова за признаването на обучения. Генерална цел: 
разработване и подобряване на признаването на академични обучения в 
чужбина. Ще бъдат приложени различни разпоредби за признаване на 
обучения, от една страна, спрямо граждани на Европейския съюз, държави-
членки на Европейската икономическа зона и Швейцарската конфедерация, 
които имат същите права като румънските граждани, учили в някоя от тези 
страни, и от друга страна – към гражданите на трети страни, вследствие 
ставането на Румъния на държава-членка на Европейския съюз от 1.01.2007г. 

- С цел да се промени системата за получаване на стипендии, беше изготвено и 
прието Правителствено решение, целящо подобряването на мениджмънта на 
стипендиите Pârvan и Iorga, т.е. разширяване на областите, които те покриват, и 
намляване 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. 

 

Подобряване на качеството и ефикасността на образованието и 
обучението 

С цел повишаване адекватността на обучението на учениците чрез насочване 
на образователния процес към развиването на компетенции, беше задействан процес 
на създаване на Рамката за съгласуванa 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 програми за училищно образование ще бъдат разработени 
и ще влязат в сила поетапно, започвайки през 2012/2013г. В процес на разработка са и 
учебните програми за професионалното образование и обучение. В момента се 
провежда вътрешноинституционално обучение на преподавателите (особено в 
детските градини и в професионалното образование и обучение). 

Реорганизация на системата за оценка и изпити. Преразглеждането на 
системата за оценяване – което е осъзнато като необходимост и третирано като такова 
в Закона за народната просвета – се осъществява в по-сложната рамка на 
модернизирането на учебната програма. През учебната 2010/2011г. беше поставено 
ударение върху осигуряването на качество и адекватност на темите, оптимални 
условия за учениците на националните изпити и борба с всички опити за измама, като 
за първи път в цялата страна бяха инсталирани камери за видеонаблюдение в стаите 
за изпит (цел, постигната докрай по време на втората сесия на абитуриентските 
матури, както и на състезанията за заемане на учителски длъжности). 

Преразглеждане на учебната програма в професионалното и техническо 
образование (CRIPT). Генералната цел е подобряване качеството на предлаганото 
образование (учебна програма) в националната система за първоначално образование 
и професионално обучение, чрез усъвършенстващи, екстензивни и систематични 
намеси на нивото на всеки отделен компонент от процеса на съставяне на това 
предлагане, специфично за професионалната и техническа образователна система 
(IPT, ПТО), въз основа на данните, предоставени от сравнителния анализ на 
съществуващото предлагане и нуждите, идентифицирани в европейския контекст, 
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както и нуждите, преобразувани според националния контекст: адаптация към 
постоянно променящите се поради бързата икономическа и социална еволюция нужди; 
участие в европейските политики за икономическо развитие и наемане на работна 
ръка, ориентирано от конкурентността и движещите сили, специфични за икономика, 
основана на знанието – Лисабонска стратегия; адаптиране на образованието и 
професионалното обучение към изискванията на трудовия пазар – Интегрирани 
напътствия за икономически растеж и заетост; адаптиране на образователната и 
обучителна система към новите изисквания за умения – PNR – според генералните 
цели на СОПРЧР относно „развитието на човешкия капитал и повишаването на 
конкурентността чрез съгласуване на образованието и ученето през целия живот с 
трудовия пазар и чрез предоставяне на по-големи възможности за бъдещото участие 
на 1,650,000 души в един модерен, гъвкав и приобщаващ трудов пазар”. 

Преразглеждане на методологиите, инструментите и процедурите за 
подобряване качеството на професионалното и техническо образование. Генерална 
цел: подкрепа на процеса на усъвършенстване на националната система за 
образование и професионално обучение чрез: подобряване качеството на 
първоначалното образование и професионално обучение; преразглеждане на 
методологиите, инструментите и процедурите, чрез които се изпълняват политиките за 
развитие на професионалното и техническо образование. Специфичните цели на 
проекта са следните: подобряване на методологиите и инструментите, чрез които се 
постига последователност и ефикасност на системата на ПТО, усъвършенстване на 
инструментите за осигуряване на качество в системата на ПТО, усъвършенстване на 
методологиите за изработване на квалификациите и учебната програма на ПТО с цел 
по-добра адаптация към изискванията на пазара на труда. Очаквани резултати: 9 
аналитични изследвания за специфични за ПТО инструменти и процедурни 
методологии; 9 тематични доклада относно заключенията и необходимите препоръки 
за преразглеждането на специфичните инструменти и процедурните методологии; 1 
инструмент за самооценка на качеството на професионалната и техническа система. 

Подкрепа на училищните институции при прилагането на ръководството за 
вътрешно оценяване на качеството на образованието. Генерална цел: осигуряване на 
качество в доакадемичното образование (вътрешно оценяване). Специфични цели: 
разработка, изпробване и въвеждане на ръководството за вътрешно оценяване на 
качеството (поддържано от компютърно приложение); обучение на хората в целевите 
групи как да използват инструмента, разработен за мениджмънт и осигуряване на 
качеството; развиване на култура на качеството на ниво доставчици на образование – 
чрез дейности и материали за повишаване информираността на населението, чрез 
разпространение на информация. Осигуряване на качество в училищното 
образование. В съответния период беше постигнато следното: 

- Разработка на инструментите за външно и вътрешно оценяване на качеството в 
образованието (специфични стандарти за различните нива и видове училища, 
методология за външно оценяване, компютърна програма в помощ на 
вземането на решения). 

- Външно оценяване с оглед издаването на временно разрешително (около 500 
училища), акредитацията (около 100 училища) и редовното оценяване (над 
1000 училища) в държавното и частното образование. Освен това, има 20 
дейности за контрол и мониторинг. 

- Развиване на култура на качеството чрез 3 национални конференции, 15 кръгли 
маси и разпространяване във всяко училище на 28 информационни материала 
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(включително „Румънското училище 2011/2012 – Пътна карта”) – в общо 450,000 
екземпляра. 

- Предоставено обучение на около 1000 инспектора от МОИМС и подчинените му 
институции и на около 5000 външни оценители, обучители, членове на CA и на 
Комисиите за оценка и осигуряване на качеството. 

- Разработване на методология за внедряването на Европейската референтна 
рамка за осигуряване на качеството (ЕРРОК) в румънското професионално 
образование и обучение (ПОО). 

- Създаване на 16 мрежи за междуинституционално сътрудничество в областта 
на осигуряването на качество, въз основа на професионалните сфери, в 
училищата в ПОО. 

Тези дейности са финансирани от вътрешни доходи и чрез проекти с външно 
финансиране (ЕСФ и ПУЦЖ), по които румънската Агенция за осигуряване на качество 
в училищното образование (ARACIP) и Националният център за развитие на 
професионалното образование и обучение (CNDIPT) се явяват бенефициенти или 
партньори. 

Учене на езици 

- Методология, свързана с одобряването на учебната програма – рамкови 
планове и училищни програми. Цел: Методологическо регулиране на 
дейностите по одобряване на учебната програма за училищата (рамкови 
планове и училищни програми) във връзка със следните аспекти: съществените 
елементи в съставянето и одобряването на националните учебни програми в 
доакадемичното образование; методи и критерии за оценяване на рамковите 
планове и училищните програми, като неизменна част от националната учебна 
програма; етапи в изработването и одобрението на образователните рамкови 
планове; етапи в изработването на училищните програми за задължителните и 
избираемите предмети/сфери на изучаване. Нови елементи: Приемане на 
законов документ на национално ниво, свързан с процедурите за одобряване на 
образователните рамкови планове и училищните програми, който: уточнява 
единни принципи и дизайн, както и справки за разработването на националната 
учебна програма; вкарва в действие метода за оценяване на съставената 
учебна програма (рамкови планове и училищни програми); уточнява 
институционалните процедури и отговорности, свързани с изготвянето и 
одобрението на образователните рамкови планове и училищни програми; 
преразглежда процедурите и отговорностите, които се разпределят върху 
образователните институции за съставяне на учебната програма според 
решенията на училищата, по децентрализиран начин. 

- Методология за изработване на училищни наръчници. Цел: Методологическо 
уреждане на дейността по съставяне на училищните наръчници, във връзка със 
следните аспекти: методи за организиране на процедурите за подбор на 
наръчници на ниво училище; институционални отговорности за съставянето и 
оценяването на училищните наръчници; общи принципи за съставянето на 
училищните наръчници; критерии за качество при съставянето на училищните 
наръчници; инструменти за оценяване на качеството на училищните наръчници. 
Нови елементи: Приемане на законов документ на национално ниво, свързан 
със съставянето на училищните наръчници, който: въвежда идеята за постигане 
на Доклада относно научните и образователни качества на наръчника; урежда 
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организирането на пилотен процес за наръчниците на ниво клас, с участието на 
Ресурсните центрове за учителския състав и на Националния център за 
оценяване и изпити (НЦОИ); уточнява процедурите за преразглеждане на 
наръчниците на всеки 5 години и за ежегодното им печатане и дистрибуция; 
предефинира инструментите за оценяване от гледна точка на учебната 
програма, която се фокусира върху уменията; представя идеята за редовно 
усъвършенстване на критериите за определяне цената на училищните 
наръчници. 

- Продължаващо обучение на учителите за използване на модерни компютърни 
ресурси в ефективното преподаване на английски език и в оценяването на 
езиковите умения на европейско ниво. Генералната цел на проекта е да се 
подобри качеството на човешкия капитал в образованието като се развият 
уменията на учителите посредством модерни технологии, с цел използването 
на дигитални инструменти за ефективно преподаване на английски език и 
стандартизираното оценяване на езиковите умения. 

Професионално развитие на учителите и обучителите 

Бяха разработени специфични методологии за новото национално оценяване в 
началното образование, както и методически ръководства за прилагането на 
националното оценяване в началното образование, програми за обучение на 
учителите как да прилагат новото национално оценяване (в процедурата на 
акредитация) в началното образование. В следствие на това четири национални 
програми за обучение на 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 също за март 2012г. 

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 
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; 
програма и съдържание на всеки курс. 

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. 

Насърчаване на първоначалното и вътрешноинституционално обучение на 
учители. Беше разработена методологическа и регулираща рамка за новата система 
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за вътрешноинституционално обучение. С цел осигуряване качеството на програмите 
за обучение на учители, стремежът беше в тези програми да се включат най-добрите 
университети в румънската образователна система. Бяха създадени условия за 
участието на учителите във вътрешноинституционално обучение. 21,582 учители 
получиха своята определяща учителска степен и други степени (7,714 получиха 
определяща учителска степен, 7,397 учители получиха втора учителска степен, 6,544 
получиха първа учителска степен, от които 211 получиха първа учителска степен чрез 
признаване на докторската им степен). Учителските центрове проведоха 1,315 
обучителни програми, одобрени от МОИМС, в които участваха 77,653 учители. Сред 
тези програми 19 бяха приоритетни програми на министерството, в които участваха 
15,092 учители. Бяха акредитирани вътрешноинституционални обучителни програми 
за персонала в училищното образование. За тази цел бяха акредитирани 253 
вътрешноинституционални програми за обучение, от които 23 бяха насочени към 
персонала с управленски, ориентиращи и контролни функции. Участието на учителите 
в акредитирани вътрешноинституционални програми за обучение доведоха до 
връчването на 24,500 сертификата за вътрешноинституционално обучение на 
учителския състав в училищното образование и на 582 сертификата за професионални 
компетенции на учителския състав в училищното образование. Развиването на 
компетенциите на персонала, зает в ученето през целия живот и стандартизирането на 
функциите, което е предвидено от Закона за народната просвета, са жизненоважни 
елементи за осигуряване на качествени услуги. Поради това, шест стратегически 
проекта, финансирани от структурните фондове и две партньорства с частния сектор 
(„Оракъл” – Румъния и „Майкрософт” – Румъния), предоставиха обучение за 
инспектори, учители и желаещи студенти в следните области: дигитални инструменти, 
мениджмънт на образованието, здравно образование, достъп до образованието на 
групи в неравностойно положение, иновационни методи на преподаване, широка 
употреба на ИКТ в преподаването и ученето. 

- От старта до успеха. Генералната цел на проекта е подобряване на 
професионалното включване и повишаване качеството на преподавателските 
дейности на дебютантите в доакадемичното образование чрез разработването 
на последователна и благонадеждна национална система за подпомагане в 
стажантството. 

- Националната база данни за продължаващото обучение на учителския състав в 
доакадемичното образование. Генерална цел: Разработка на национална 
компютъризирана система за записване и управление на продължаващото 
обучение и усъвършенстване по време на учителската кариера с цел 
подобряване управлението и качеството на програмите за продължаващо 
обучение на персонала в доакадемичното образование и осъществяването на 
образователните политики и стратегии в тази сфера. 

- 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. 

- Професионално развитие на учителите чрез менторски дейности. Генералната 
цел на проекта е да предостави достъп до качествено образование на 
учениците, живеещи в населени места в неравностойно положение чрез 
постоянното професионално развитие на учителите в задължителното 
образование (от първи до девети клас). Проектът иска да проведе менторски 
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дейности на училищно ниво, като по този начин допринесе директно за 
подобряването на квалификациите на учителите и обучителите (менторите) и 
им окаже значителна подкрепа в тяхната кариера. 

- Професионално развитие на учителите в селска среда чрез менторски 
дейности. Генералната цел на проекта е да предостави достъп до качествено 
образование на учениците, които живеят в селска среда, чрез подобряване и 
повишаване на професионалността на продължаващото обучение на учителите 
в задължителното образование, което ще им окаже значителна помощ в 
развитието на тяхната кариера. 

- Иновации и добро представяне в професионалното развитие на учителите в 
градска среда. Генерална цел: разработване и въвеждане на комплексна, 
стандартизирана програма за професионално развитие на учителите, които 
живеят в големи градски центрове, програма, която да включва дейности по 
професионално обучение, менторинг, изследователска и развойна дейност, 
дебати, практически семинари, обмисляне на кариерата, оценяване на 
учителите. Проектът също иска да създаде Центрове за развитие на кариера в 
образованието (ЦРКО) на ниво областни градове в рамките на училищата, 
които са избрани в проекта, които следва да се превърнат в сертифицирани 
ресурсни институции за другите училища на местно ниво. Проектът ще бъде 
осъществен в четири от най-големите градски центъра в Румъния (Букурещ, 
Клуж, Яши, Тимишоара). 

- Професионално обучение на учителите от доакадемичното образование с цел 
нови възможности за кариерно развитие. Генералната цел на проекта е 
естественото продължение на Проекта за селско образование, в който се 
забелязва явната нужда на много учители от доакадемичното образование от 
достъп до втора специализация. 

- Реорганизация на системата на продължаващото обучение на персонала от 
доакадемичното образование чрез въвеждането в употреба на системата за 
трансфер на професионални кредити. 

- Методология, свързана с приравняването според ЕСТК на краткосрочното 
академично образование, което се получава след три-годишен курс на обучение 
в колеж или в педагогически институт, към обучението за бакалавър за 
учителския състав в доакадемичното образование. 

- Професионалисти в мениджмънта на доакадемичното образование (PROMEP). 

- Разработване на система за мениджмънт и осигуряване на качество в 
доакадемичното образование. Генерална цел: осигуряване на качеството в 
доакадемичното образование (специфични стандарти, обучение на съветници, 
специалисти по оценяването). 

- Развиване на култура на качеството и предоставяне на качествено образование 
в румънското доакадемично образование чрез въвеждане на референтните 
стандарти. Генерална цел: осигуряване на качество в доакадемичното 
образование (външно оценяване). 

- Продължаващо обучение на учителите за ползване на модерни компютърни 
ресурси в ефективното преподаване на английски език и в оценяването на 
езиковите умения на европейско ниво. Генералната цел на проекта е да се 
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подобри качеството на човешкия капитал в образованието, като се развият 
уменията на учителите посредством модерни технологии, с цел използването 
на дигитални инструменти за ефективно преподаване на английски език и 
стандартизирано оценяване на езиковите умения. 

- Продължаващо обучение на учителите за ползване на модерни компютърни 
ресурси в ефективното преподаване на френски език и в оценяването на 
езиковите умения на европейско ниво. Генералната цел на проекта е да се 
подобри качеството на човешкия капитал в образованието като се развият 
уменията на учителите посредством модерни технологии, с цел използването 
на дигитални инструменти за ефективно преподаване на френски език и 
стандартизирано оценяване на езиковите умения. 

- Възможности за качествена учителска кариера чрез национална програма за 
продължаващо обучение на учители по математика в доакадемичното 
образование. Генерална цел на проекта е подобряването на достъпа и 
участието на учителите от доакадемичното образование в продължаващо 
обучение в областта на преподаването на математика с цел осигуряването на 
качествено образование чрез иновационна национална програма за обучение, 
основана на дигитални ресурси, и чрез устойчиво въвеждане на инструментите 
за мениджмънт на програмите за продължаващо обучение. 

- Учителят – професионалист в образователната система. Генерална цел на 
проекта: повишаване качеството на доакадемичното образование чрез 
подобряване и повишаване на професионалността на продължаващото 
обучение на учители, специализирани в област „Човекът и обществото” от 
учебната програма. 

- Обучение в обществото на знанието. Генерална цел: професионално обучение 
на преподаватели на обучители; Специалист за курса „Intel Teach – обучение в 
обществото на знанието”, с цел развиването на качествено продължаващо 
професионално обучение и повишаването на квалификацията на човешкия 
капитал в образованието. 

- Развитие на човешките ресурси в образованието за обслужване на 
компютърните мрежи в румънските училища чрез разработване и обслужване 
на програми за подкрепа на новите професии в образованието, в контекста на 
процеса на преориентиране на учителите и достигането на критичната маса за 
тяхното стабилизиране в училищата, както и ориентирането им към области, 
които се търсят на пазара на труда. 

- Обучаване на учителите в професионалното и техническото образование – 
специализация УСЛУГИ, с цел разширяването на модерния учебен метод на 
учебната фирма. 

- Качество, иновация, комуникация в рамките на системата на продължаващото 
обучение на прeподавателите във висшето образование, които преподават 
методология. Генерална цел: разработване на системата за продължаващо 
обучение на преподавателския състав, който преподава дисциплината 
Методология на преподаването / координира учителската практика във висшето 
образование. 

- Обучение на академичните преподаватели и студентите в сферата на 
употребата на модерните инструменти за преподаване/учене/оценяване в 
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математическите учителски дисциплини, с цел създаването на ефективни и 
практически умения за трудовия пазар. 

Базови умения по четене, математика и науки 

- Методология относно одобрението на училищната програма – рамкови планове 
и училищни програми. (виж: Учене на езици) 

- Методология за съставяне на училищни наръчници. (виж: Учене на езици) 

- Възможности за качествена учителска кариера чрез национална програма за 
продължаващо обучение на учители по математика в доакадемичното 
образование. (виж: Професионално развитие на учителите и обучителите) 

- Обучение на академичните преподаватели и студентите в сферата на 
употребата на модерните инструменти за преподаване/учене/оценяване в 
математическите учителски дисциплини, с цел създаването на ефективни и 
практически умения за трудовия пазар. 

„Нови умения за нови професии” 

Насърчаване на ученето през целия живот и придобиването на нови 
квалификации, разширение на специализацията и напреднало обучение. В 
педагогическите висши учебни заведения бяха въведени три нови специализации: 
грижа за бебета и малки деца, училищни посредници, инструктури за извънучилищно 
образование. 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. 

- Организатор на постоянното учене в училище – нова учителска квалификация 
за училището, което учи теб! (виж: Професионално развитие на учителите и 
обучителите) 

- Професионално развитие на учителите чрез менторски дейности. (виж: 
Професионално развитие на учителите и обучителите) 

- Методология, свързана с критериите и процедурите за оценяване и 
сертифициране на оценителите на професионални умения, оценителите на 
оценители и външните оценители и за акредитация на центровете за оценяване 
и оценяващите органи. Цел: Оформяне на критерии и процедури за оценяване и 
сертифициране на оценителите на професионални умения, оценителите на 
оценители и външните оценители и за акредитация на центровете за оценяване 
и оценяващите органи. Нови елементи: НСК акредитира центровете за 
оценяване, както и оценяващите органи. Оценяващите органи извършват 
оценяване на професионалните умения и процеси на сертификация за 
професията „Оценител на професионалните умения”. 

Comment [P3]: пак въпросните 

manuals 

Comment [P4]: и пак въпросните 

high-schools, които по-скоро приличат 

на ВУЗ 
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Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 
гражданство 

Осигуряване на равен достъп до образование, особено за групи в 
неравностойно положение, чрез три основни линии на действие: превенция на 
преждевременното напускане на образователната система, намеса с цел задържане в 
системата на учениците в риск от отпадане и привличане отново в училище на онези, 
които са извън системата. 

През учебната 2011/2012 г. МОИМС инициира някои приоритетни дейности, 
разписани в детайли на ниво училищна образователна система в т.нар. Пътна карта, 
които следват 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. 

Приобщаващо предлагане на извънучебно и допълнително училищно 
образование за изграждане на здравословен начин на живот и активно гражданство за 
децата в населените места в неравностойно положение, особено селските общности, в 
румънското доакадемично образование. 

- Цел: изграждане на здравословен начин на живот в духа на активното 
гражданство, въз основа на извънучебни и неформални дейности за деца в 
населени места в неравностойно положение, особено селски общности. 
Резултат: 12,800 ученици бенефициенти. 

- Цел: иницииране на специфични образователни предложения с цел 
насърчаване на здравословния начин на живот и активното гражданство за 
подкрепа на качественото приобщаващо образование за деца в населени места 
в неравностойно положение, особено селски общности, чрез определянето на 
категории лица, отговорни за взимането на решения в доакадемичното 
образование. Резултат: 126 образователни предложения. 

Развиването на ключови умения – предпоставка за социално включване. 
Генерална цел: подобряване на ключовите умения в началното образование чрез 
създаване/тестване/изпробване и внедряване на интегрирана образователна програма 
с цел подобряване качеството на образованието на ниво система. 

Преждевременно напускане на училище 

- Превенция на преждевременното напускане на образователната система. 

• Разработване и прилагане на държавни политики, насочени към интеграцията 
на групите в неравностойно положение, с принос на Министерството на 
образованието, изследванията, младежта и спорта към разработването на 
стратегия на румънското правителство за приобщаване на румънските 
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граждани от ромското малцинство, през периода 2012-2020г. и Стратегията 
„Делтата на Дунав” за периода 2011-2015г.; 

• Осъществяване на плана за действие по въвеждането на подготвителен клас; 

• Продължаване на социалните програми на МОИМС за подкрепа на ученици в 
неравностойно положение: Раздаване на училищни пособия – 727,826 ученици 
в началното образование и в първа степен на средното образование получиха 
пособия през учебната 2010/2011г., а през 2011/2012 учебна година – 712,425 
ученици; разпределената сума възлиза на около 18,000,000 леи годишно. Пари 
за гимназия - през учебната 2011/2012г. бенефициенти бяха 121,145 ученици, 
като разпределената сума беше 191,941,650 леи. Финансова помощ за 
закупуване на компютър в размер на 200 евро – 21,598 ученици бенефициенти; 
разпределената сума е 18,109,560 леи. 

- Намеса с цел задържане в системата на учениците, които са в риск от отпадане 
от училище. Успех представляваше разширяването и уреждането на 
осъществяването на програмата Училище след училището, след като беше 
разработена и одобрена методологията за организацията на програмата, както 
и въвеждането на специфични дейности в рамките на проекта, финансирани от 
Европейския социален фонд „Образование, квалификация и улесняване на 
прехода към работно място за ученици и младежи в риск от отпадане или вече 
отпаднали от училище”, който има за генерална цел създаването на 
методологическа рамка, механизми и подпомагащи инструменти за 
разработване на интегрирани програми, целящи да увеличат участието в 
образованието и в първоначалното обучение. 

- Връщане в училище на онези, които са извън системата. През 2011г. беше 
разработена и одобрена нова методология за осъществяването на програма 
„Втори шанс”, чрез която се цели подкрепа на младежи, които са напуснали 
формалната система на образование, без да завършат основно образование и 
без професионална квалификация, и по която има около 10,000 младежи 
бенефициенти. МОИМС разработи и одобри нова учебна програма за 
програмата „Втори шанс”. Също така бяха разработени образователни 
материали с цел подкрепа на учителите и учениците, бенефициенти по 
програмата. 

- Интегрирана образователна програма за улесняване на прехода от начално към 
средно образование с цел да се ограничи отпадането на учениците от училище 
поради слаб успех. Генералната цел на проекта е превенция на отпадането 
поради слаб успех на петокласниците чрез създаване/тестване/изпробване на 
интегрирана образователна програма и дигитални ресурси, които да улеснят 
прехода от начално към средно образование. 

- За твоето здраве, за да не отпаднеш от училище! – образователни програми от 
вида „Втори шанс” за ученици в риск от преждевременно напускане на 
училището. Генерална цел: разработване на превантивни мерки срещу 
преждевременното напускане на училище и подкрепа в рамките на началното 
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образование и професионалното обучение на учениците в риск от 
преждевременно напускане на училището на възраст от 7 до 17 години в 8 
румънски области, в продължение на 36 месеца. 

Предучилищно образование 

- 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 
Методологическо 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. 

- Всички – в детската градина, всички – в първи клас. Програма Училище след 
училището. Изработване на методология във връзка с програмата Училище 
след училището. Изграждане на специфични умения на учителите и 
инспекторите, участващи в дейности с деца и ученици от групи в неравностойно 
положение. 

- Заедно с децата, за качествен училищен старт – учебни помагала за 
подготвителната група в предучилищната година. Генералната цел на проекта е 
подобряване на адаптацията към училището, свързана с превенция на слабия 
успех в предучилищната година в рамките на втората степен на 
предучилищната група чрез създаване/тестване/изпробване на дигитални 
учебни помагала като алтернативен образователен подход с цел подготовка за 
началото на училището. 

- Ключови умения чрез играене на виртуални игри в детската градина – учебни 
ресурси за поставяне на основите в развитието на ключовите умения на децата 
от предучилищната година. Генералната цел на проекта е да се даде 
възможност за балансиран училищен старт, свързан с избягването на риска за 
децата в предучилищната група да напуснат преждевременно образователната 
система чрез създаването/тестването/изпробването на нов интегриран 
образователен подход „Ключови умения чрез играене на виртуални игри в 
детската градина”. 
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- Методология, свързана с одобряването на качествените стандарти за 
институции, предлагащи допредучилищно ранно образование – Съвместна 
заповед на Министъра на образованието, изследванията, младежта и спорта и 
Министъра на здравеопазването. 

Мигранти 

С цел промотиране на румънския език, култура и цивилизация и запазване на 
културната и езикова идентичност на румънците, живеещи извън пределите на 
страната, МОИМС, чрез Института по румънски език, организира курса 
Румънският език, култура и цивилизация, провеждан в училища в държави-
членки на ЕС, и издаде сертификати, удостоверяващи знанията по румънски 
език. Осъществяването на курса Румънският език, култура и цивилизация 
продължава в страните-членки (белгийско-френската общност, Италия и 
Испания). Количествените показатели на този проект отбелязаха 20-процентно 
увеличение, както следва: броят на записаните ученици се повиши с почти 
1500, а броят на учителите, които преподават в курса – от 65 на 81, докато 
броят на училищата, където се провежда курсът, достигна 328. Бяха 
организирани 5 курса за сертифициране на знанията по румънски език в 
България, Франция, Испания и Румъния, за всички нива на езикова 
компетентност. 

Учащи със специални нужди 

- Уреждане на организацията и функционирането на специалното и специалното 
интегрирано образование. Цел: Оптимизация на организацията и 
функционирането на системата за специално и специално интегрирано 
образование. Нови елементи: определяне на учителските, помощник-
учителските и неучителските функции; определяне структурата на специалното 
и специалното интегрирано образование; определяне на методите на 
организация на специалното образование – чрез специални институции или 
специални групи/класове (във връзка с периода на оставане в училище, за 
всички специални образователни нужди); определяне на метода за оценяване 
на учениците със СОН според вида/степента на увреждане на ученика и според 
учебната програма, по която учи. 

- Методология, свързана с оценяването, психологическата и образователна 
помощ, училищната и професионална ориентация за деца, ученици и младежи 
със специални образователни нужди. Цел: определяне на целта и резултата от 
оценяването, на психологическата и образователна помощ, училищната и 
професионална ориентация на децата, учениците и младежите със специални 
образователни нужди, институциите и персонала, който осъществява тези 
дейности, преките и непреки бенефициенти на тези услуги. Нови елементи: 
създаване на Служба по оценяване и училищна и професионална ориентация 
(СОУПО); определяне структурата и органите, които финансират СОУПО; 
определяне на терминологията и изразите, засягащи интегрираното специално 
образование, с цел унифициране на съдържанието и разбирането му. 
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- Методология, свързана с организацията на услугите за образователна подкрепа 
на деца, ученици и младежи със специални образователни нужди, интегрирани 
в държавното образование. Цел: Създаване на някои услуги за подкрепа, 
насочени към психологическа и педагогическа помощ, от които следва да се 
ползват интегрираните деца/ученици/младежи, с цел ефективното интегриране 
на хората със специални образователни нужди, както и услуги за 
професионално съветване на учителския състав в приобщаващите училища, на 
другите ученици, на семейството и общността. Нови елементи: дефиниране на 
терминология и изрази, засягащи интегрираното специално образование, с цел 
унифициране на съдържанието и разбирането му. Определяне на метода на 
организация на услугите за образователна подкрепа. 

- Рамкова методология, свързана с домашното образование, и, съответно, 
създаване на групи/класове в болниците. Цел: осигуряване на образователно 
ниво според индивидуалните особености, което е предпоставка за добра 
социална и професионална интеграция на учениците, които нямат възможност 
да посещават масовите училища. Нови елементи: Създаване на законова рамка 
за домашното обучение на неподвижни деца/ученици, които страдат от 
хронични заболявания или болести, изискващи продължителен престой в 
болница, със или без други свързани с това усложнения, които временно или за 
постоянно не могат да посещават масово училище. 

- Правителствено решение, свързано със субсидирането на всички разходи, 
свързани с посещението на средно училище от ученици, живеещи в селска 
среда или в групи в неравностойно социално или икономическо положение, 
както и на такива, посещаващи професионални училища. Цел: определяне на 
критериите за отпускане на средства и на видовете разходи, субсидирани от 
държавата, чрез националната програма за социална защита, наречена 
Субсидия „Про Стадиум”. Чрез субсидията „Про Стадиум” държавата субсидира 
разходите, свързани с посещението на средно училище (от ученици, живеещи в 
групи в неравностойно социално или икономическо положение или в селска 
среда) и разходите, свързани с посещението на професионални училища. Нови 
елементи: заменя се програмата „Пари за средно училище” със Субсидията 
„Про Стадиум”, разширява предоставянето на субсидията на ниво ученици, 
посещаващи средно училище или професионално училище, и включва в 
субсидията средства за осигуряване на оборудване за лична защита на 
учениците от професионалните училища. 

- Насърчаване и поощряване на доброто представяне в училище на учениците от 
доакадемичното образование, които идват от уязвими групи. Генерална цел: 
изграждане на култура на качеството в доакадемичното образование чрез 
насърчаване и поощряване на примерите за добри практики, показани от 
ученици с изключително представяне в училище, които идват от уязвими групи. 

- Пилотна интегрирана програма за подкрепа на достъпа до висше образование 
на хора с увреждания. Генерална цел: създаване на възможности за 
подобряване достъпа до образование на ниво бакалавър и магистър чрез 
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разработване и осъществяване на интегрирана пилотна програма за оказване 
на помощ на 300 души с увреждания и осъществяването й на ниво 3 висши 
учебни заведения, включително чрез употребата на средства за информация и 
комуникация. 

 

Подобряване на иновациите и творчеството, включително 
предприемачеството, във всички степени на образование и обучение 

Поддържащи ключови компетенции 

- Модернизация на учебната програма – въвеждане на нова учебна програма в 
училищата, разработена въз основата на компетенции. Изключително сложният 
процес на модернизация на учебната програма следваше следните посоки на 
действие: създаване на референтната рамка и съответните програмни 
структури за подготвителния клас, първата реформирана учебна програма за 
предучилищното румънско образование, основана на междудисциплинарния 
подход към съдържанието, чрез която се цели осигуряване на нормално и 
пълноценно развитие на децата и възможно най-добро усвояване на техния 
психически и физически потенциал, като се взимат предвид техния ритъм на 
развитие и нуждите им. 

Институции, открити към иновациите 

Подкрепа на системата на специалното образование чрез специален 
образователен портал. Генералната цел на проекта е да развие и поощри 
системата на специалното образование, с цел улесняване на децата със 
специални образователни нужди (и най-вече децата с умствени проблеми) към 
по-добро разбиране на средата и обществото, в което растат, както и 
предоставяне на възможности да се интегрират и да участват активно и 
отговорно в социалния живот. 

- Подобряване качеството на образованието и професионалното обучение чрез 
партньорски мрежи. Генерална цел: подобряване системата на образованието и 
професионалното обучение чрез разработване на инструменти и методологии 
за внедряване на Европейската референтна рамка за осигуряване на 
качеството (ЕРРОК) в сферата на професионалното обучение, посредством 
партньорските мрежи между училищата. 

- Качество, иновации, комуникация в рамките на системата за продължаващо 
обучение на преподавателите по методология на преподаването във висшето 
образование. Генерална цел: създаване на онлайн платформа, чрез която ще 
се осъществяват виртуални срещи между партньорите; ще бъде създадена 
виртуална мрежа от специалисти по методика на преподаване на изучаваната 
дисциплина (общност с практическа насоченост), чиято цел е професионално 
развитие на човешките ресурси във висшето образование, и виртуална 
библиотека, в която ще бъдат качвани в интернет материалите, изработени по 
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проекта, включително резултатите от извършените изследвания. Създаване на 
портала Инфодидактика. 

- Симулация на предприятие за придобиване на работни техники в рамките на 
технологични компании. Генерална цел: да се подобри адаптацията и 
професионалния капацитет на 600 бъдещи бакалаври и магистри спрямо 
пазара на труда, в контекста на обществото на знанието, чрез използването на 
иновационен инструмент (концепцията за „симулация на предприятие”), 
адаптиран към реалната румънска икономика и изискванията на трудовия 
пазар. 

- Сливане на икономическото обучение с активния живот в сферата на 
икономиката. Цели: Разработване и предоставяне на услуги за ориентация, 
професионално съветване и напътстване чрез обучение, основано на 
симулационни практики, специфични за сферата на икономиката. Повишена 
конкурентоспособност на бъдещите висшисти на пазара на труда чрез 
стажантско обучение. 

Партньорства 

- Подобряване на връзките с Парламента и социалните партньори. Бяха 
подписани 45 протокола за сътрудничество с неправителствени организации и 
28 протокола с професионални асоциации. Бяха съставени Новите правила за 
организация и функциониране на комисията за социален диалог – документ, 
одобрен единодушно от пленума на новосъздадената комисия. 

- Съгласуване на образователните оферти в ПТО с изискванията на трудовия 
пазар. Генерална цел: повишаване на адекватността на предлаганото в 
доакадемичното професионално и техническо образование (ПТО) 
първоначално професионално обучение спрямо нуждите на пазара на труда и 
изискванията на обществото на знанието, чрез усъвършенстване на 
стратегическото планиране в документите на ПТО на местно и национално 
ниво. 

- Активни партньорства между училището и предприятията с цел подобряване на 
първоначалното професионално обучение – FPI STEPS. Генерална цел: 
развитие на партньорства между училища и предприятия. 

- Национално мониторингово проучване за включването на пазара на труда на 
завършилите висшисти. Генерална цел: изработване на инструменти за 
мониторинг на социалните и професионални събития в кариерата на 
завършилите бакалавърска степен и тяхното внедряване на национално и 
институционално ниво чрез спазването на единна методология за прилагане. 

- Качество, иновации, комуникация в рамките на системата за продължаващо 
обучение на преподавателите по методология на преподаването във висшето 
образование. Генерална цел: до втората година на проекта да се създаде 
национална мрежа от специалисти по образователни науки с цел насърчаване 
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партньорското сътрудничество на ниво органи за продължаващо обучение и 
образование на възрастни, както в страната, така и в чужбина. 

- Управление на съгласуването на образователната система с трудовия пазар. 
Генерална цел: подобряване на адаптацията на системата на висшето 
образование към постоянно променящите се нужди на пазара на труда чрез 
разработване, тестване/изпробване и внедряване на определени инструменти, 
процедури, методологии и механизми, с цел обвързване на образователната 
система с трудовия пазар. 

- От теорията до практиката чрез симулирани предприятия. Генерална цел: 
Улесняване включването и оставането на младите висшисти на пазара на труда 
чрез възможно най-точно предвиждане на изискванията на работното място 
посредством „симулираните предприятия”. 

- Управление на комуникацията със завършилите румънски висши учебни 
заведения. Генерална цел: Повишаване нивото на комуникация между 
академичната среда и икономическата среда (работодателите) с цел 
промотиране на образователните оферти, подобряване на услугите, 
предлагани от образователната система, и съгласуване на предлаганото 
академично образование с изискванията на трудовия пазар. 

 

Специфични продължаващи реформи и разработвани политики на 
национално ниво 

Документът "Raport asupra stării sistemului naŃional de învăŃământ 2009" („Доклад 
върху състоянието на националната образователна система 2009”), публикуван от 
Министерството на образованието, изследванията и иновациите, посочва следните 
приоритети и насоки за развитие през периода 2009 – 2012г.: 

1. Постигане на стабилна, справедлива, ефективна и адекватна образователна 
система. 

2. Заделяне на 6% от БВП за образование. 

3. Превръщане на ранното образование в обществено благо. 

4. Децентрализация на училищното образование и увеличаване автономността 
на училищата. 

5. Въвеждане на учебна програма, основана на компетенции. 

6. Насърчаване на система на заплащане според представянето, в 
съответствие със статута на учителя в обществото. 
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7. Законодателна система, която осигурява модернизация, стабилност и 
предсказуемост на образователната система, както и гарантира равни 
възможности по отношение на достъпа до образование. 

8. Осигуряване на качество и насърчаване на отличното представяне в 
държавното и частно висше образование. 

9. Учене през целия живот за придобиване на нови квалификации, 
допълнителни специализации и напреднало обучение. 

За всяка от тези приоритетни насоки на развитие са формулирани 
стратегически цели и са предвидени редица мерки, както и очакваното им 
въздействие. 

 


