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Cedefop -
Децентрализирана агенция на ЕС, подпомагаща 
развитието на европейските политики в областта на 
професионалното образование и обучение
http://www.cedefop.europa.eu/bg
http://www.cedefop.europa.eu/bg/about-cedefop

• Тематични публикации
• Сравнителни данни и 

сравнителни доклади за страните
• Библиографски справки: VET-Bib –

най-голямата библиографска 
колекция в областта на 
професионалното образование и 
обучение, уменията и заетостта в 
Европейския съюз

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-
and-resources/research-support-centre/vet-
bibliographies/refernet-contributions

http://www.cedefop.europa.eu/bg
http://www.cedefop.europa.eu/bg/about-cedefop
http://libserver.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/research-support-centre/vet-bibliographies/refernet-contributions
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Актуални теми

http://www.cedefop.europa.eu/bg/themes
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Публикации

http://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources

Наръчник за наблюдение на ранно напускащите системата за ПОО:
http://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/8110
Он-лайн инструменти:

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit
http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving

Политики на ЕС за професионално ориентиране и включване в професионално 
обучение на лица, необхванати в обучението или пазара на труда

Информиране и ориентиране за пазара на труда:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5555

http://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources
http://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/8110
http://www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit
http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5555
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Карта за оценка на дейностите по мобилност (Mobility Scoreboard)

http://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard

Картата за оценка на дейностите по мобилност е инструмент за проследяване 
развитието на политиките в европейските страни по отношение на мобилността и 
приложението на препоръките на Съвета „Младежта в движение“ ('Youth on the move‚)

http://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011H0707(01)
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Ключови компетентности в ППО

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/key-
competences-in-vet
- Доклади 
- Преглед на Рамката за ключови компетентности за учене през целия живот (2006): 
https://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_en

Прегледът на Рамката е насочен към:
- Консултации по отношение на силните и слабите страни на Рамката 
- Преглед на дефинициите и съдържанието
- Насоченост към заетост и социални политики

Документ:
Advisory Committee on VET 
20-21 April 2017, Brussels 
Agenda item 2 – new Skills agenda 
Review of Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning
Brussels, 31 March 2017

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/key-competences-in-vet
https://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_en

