
Заетост, 
социални въпроси 
и приобщаване

Въведение във втората Европейска седмица 
на професионалните умения и нейните 

послания 

ОТКРИЙТЕ СВОЯ ТАЛАНТ!  
20 – 24 ноември 2017 г.  

Присъединете се!
#EUVocationalSkills

Европейската комисия организира втора Европейска седмица на  
професионалните умения през 2017 г. за надграждане на успеха, който 

постигнахме заедно миналата година!



КАКВО ОЗНАЧАВА ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ? 

Вие сте:

Млад или възрастен 
обучаем;

родител;

преподавател и/или 
обучител;

кариерен съветник;

изследовател на ПОО;

доставчик на ПОО;

национална агенция/отговорен 
орган за Еразъм+ или Европейския 
социален фонд (ЕСФ);

обществена служба по заетостта 
(ОСЗ);

бизнес, камара, 
работодателска асоциация 
или профсъюз?

…тогава Европейска седмица на професионалните умения е за вас!

110 милиона европейци участваха в професионално образование и обучение (ПОО). В резултат, благодарение на добре 
обучения персонал със съвременни технически умения фирмите и организациите стават по-силни и по-конкурентоспособни. 
Това подпомага интелигентния и устойчив растеж. 

Ученето на работното място, обученията, чиракуването, специализираните курсове и обучението на работното място целят да 
отключат професионалния потенциал чрез съчетаване на теория и практика. ПОО засилва своята привлекателност както за 
работодателите, така и за работещите. То се предлага във всички области от природни и инженерни науки до здравеопазване 
и финанси в публичния и частния сектор.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?
След стотиците събития, организирани през 2016 г. отново очакваме участниците 
в ПОО да провеждат разнообразни собствени местни, регионални или национални 
събития – но този път за по-дълъг период от време (септември-декември 2017 
г.). Можете да съберете заинтересованите страни във вашата държава или да 
се присъедините към тези от други държави. Сред широко разпространените 
иде от миналата година има дни на отворени врати, тематични конференции или 
кампании за първоначално и продължаващо професионално обучение. Открийте 
как професионалните умения на всички нива могат да подкрепят иновациите и 
конкурентоспособността, като едновременно с това увеличават шансовете на 
хората за намиране на работа! 

Можете да намерите информация и да откриете начините за включване 
и регистрация на собствено събитие на нашата уеб страница:  
http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. Вашето събитие или дейност ще 
бъдат добавени в нашата карта за електронна регистрация, която се актуализира 
постоянно. Затова поддържайте връзка и бъдете промяната, която искате да 
видите в ПОО!

КАКВО СЕ ПРЕДЛАГА?

Благодарение на вас първата 
Европейска седмица на 
професионалните умения през 
2016 г. беше толкова успешна, 
че организираме втора. Втората 
Европейска седмица на 
професионалните умения ще се 
състои от 20 до 24 ноември 2017 г.  

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek


КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ СЕДМИЦАТА В 
БРЮКСЕЛ?

Акцентът на миналата година върху високи постижения 
в ПОО за популяризирането му като първи кариерен 
избор ще продължи, придружен от три под-теми. Първо, 
ще насърчаваме мобилност в ПОО, защото мобилните 
обучаеми придобиват умения, които увеличават шансовете 
им за намиране на работа и подобряват житейските им 
перспективи. Второ, ще поощрим секторните решения 
посредством сътрудничество за секторни умения. 
Трето, ще изведем на преден план решаващата роля на 
работодателите в партньорствата между бизнеса и ПОО. 

Самата Седмица ще бъде запълнена със следните събития:

• Понеделник, 20 ноември: национални откриващи 
събития в участващите държави с присъствието на 
представители на национални и регионални власти, 
социални партньори, преподаватели и обучители, 
доставчици на ПОО, представители на Комисията и други 
заинтересовани страни;

• Вторник 21 ноември: „Ден на работодателя“, 
организиран от държавата членка в тясно сътрудничество 
с ОСЗ (обществена служба по заетостта);

• Сряда 22 ноември (Брюксел): конференция за ПОО 
със сутрешна пленарна и следобедни паралелни 
сесии и фокус върху трите под-теми на Седмицата, 
както и ключови въпроси на политиката с принос за 
модернизацията и привлекателността на ПОО;

• Четвъртък 23 ноември (Брюксел): срещата на високо 
равнище Предприятия-Образование в контекста на 
Европейския младежки пакт, която ще представи 
предложенията на частния сектор за чиракуване/
обучения от цяла Европа; също така ще има и представяне 
на професионално учене през цялата кариера;

• Петък 24 ноември (Брюксел): заключително 
събитие, илюстриращо резултатите от Седмицата с 
високопоставени представители, ПОО посланиците на ЕС 
и церемония за награждаване.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА ОБУЧАЕМИТЕ?

ПОО предоставя уменията, квалификациите и опита, от които 
хората се нуждаят, за да увеличат шансовете си за намиране 
на работа. То може да им помогне да развият своите умения 
и да напреднат професионално за посрещане на собствените 
им нужди и на нуждите на техните работодатели. 

Чиракуването и ученето на работното място улесняват 
прехода от образованието към работата. ПОО често е в помощ 
на хората за професионална мобилност между държави и 
сектори. Курсовете ПОО могат и да доведат до по-висока 
образователна квалификация в повечето държави, където 
са въведени гъвкавите кариерни форми.

При огромния брой завършващи образование, които се борят 
да си намерят работа, ПОО може да предложи по-бърз 
път. Освен това опитните служители могат да преминават 
професионални курсове, за да са в крак с новостите, да 
адаптират работните си умения или да се преквалифицират 
за нова професия.



КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА ВАС И ВАШАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ?

Намирането и привличането на правилните служители често 
е трудно, особено в свят, в който работодателите се борят 
за най-добрите таланти. Направете си услуга, като осигурите 
на новопостъпилите възможности за обучение и чиракуване, 
за да получат уменията и знанията, от които се нуждаят 
за увеличаване на конкурентоспособността и иновациите във 
вашата фирма.

Предлагайте на вашите служители постоянно обучение, 
опреснителни курсове или възможност да придобият 
нови умения. Увеличаването на професионалната им 
компетентност ще направи организацията ви по-ефективна 
и конкурентна. Вероятността щастливите и вещи служители 
да останат лоялни, всеотдайни и ангажирани с успеха на 
фирмата е по-голяма.

НАКРАТКО – КАКВО МОЖЕТЕ ДА 
НАПРАВИТЕ?

Включете се събитие, което е част от Седмицата;

Организирайте събитие, свързано със Седмицата;

Разпространявайте посланието и Седмицата в  
социалните медии.

Европейската комисия очаква да работи съвместно с вас 
през втората Европейска седмица на професионалните 
умения, 20-24 ноември 2017 г.!

Научете повече

           http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 

           EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

           #EUVocationalSkills

Свързани инициативи

New Skills Agenda for Europe

European Alliance for Apprenticeships

Youth Guarantee

Erasmus+ 

European Social Fund

Drop’pin@EURES

Your first EURES Job

Партньори

Cedefop (European Centre for the 
Development of Vocational Training)

European Training Foundation

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals
http://ec.europa.eu/esf/
https://ec.europa.eu/eures/droppin
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/

