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№ 
Стратегически цели съгласно 

Политиката по качество 
Цели на процеса за 2019 г. Измерител 

1 Подобряване на възможностите и достъпа за 

учене за повече възрастови групи в 
контекста на нуждата да бъде осигурено 

активното им участие в социалния живот и 
продължаване на професионалния им път 

 

Насърчаване включването на повече по-възрастни 

лица в продължаващото обучение. Фокусиране 
върху предлагане на курсове за възрастни, като 

фокус групи – преподаватели в средното 
образование и преподаватели във висшето 

образование, групи сформирани на база 
любителски интереси и др.  Привличане на 

чуждестранни участници и предлагане на 
специализирани квалификационни курсове по 

различна тематика.   

 

Брой 

обхванати 
лица от 

повече 
възрастови 

групи 

2 Предоставяне на по-качествено 

професионално и продължаващо обучение, 

Разширяване на обхвата на предлаганите 

обучения освен в областите на обучение  на ВУМ 

Бр. нови 

обучения; Бр. 

Приложение 1 
   ДК 05_00_01 



което кореспондира със съвременната 

динамика на пазара и очертаващите се 
бъдещи тенденции, с акцент върху 

стимулиране инициативността на 
обучаемите от всички възрасти. 

и в редица други области като Кулинария, 

създаване на нови продукти, обучения в областта 
на креативните индустрии.  

 
 

предоставени 

обучения, 
вкл. с акцент 

върху 
придобиванет

о на 
предприемач

ески умения; 
Бр. 

създадени/ре
ализирани 

предприемач
ески планове 

3 Разработване на нови професионални 

квалификации в съответствие с промяна в 
бизнес средата; Приспособяване на 

професионалното и продължаващо 
обучение към променящите се потребности 

на бизнеса, свързани с бързото развитие на 
информационните и комуникационните 

технологии, с прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и със 

застаряването на населението, включително 
посредством приоритетно развитие на 

ключови и трансверсални умения и 
компетентности; 

 

Повишване на знанията и уменията на обучаемите 

за работа със съвременните иновативни и 
интерактивни технологии, основани на световните 

информационни и комуникационни постижения.  
Работа, вкл. самостоятелна с бази данни, умения 

за изграждане на критерии за търсене, 
селектиране и обработка на информация по 

задание.  
Умения за прехвърляне на знания/компетенции от 

други области към настоящите задачи и цели. 
Учебни програми, ориентирани към стартиране на 

щадящи и устойчиви бизнес инициативи. 

Бр. обучени в 

областта на 
иновативните 

технологии, 
вкл. такива 

за обучение; 
Бр. идеи за 

иновации, 
вкл. 

устойчиви.  
 



4 Стимулиране на търсенето на 

образователни продукти в сферата на 
професионалното и продължаващото 

обучение посредством повишаване на 
осведомеността относно възможностите за 

учене през целия живот и мотивацията сред 
потенциалните учещи 

 

Популяризиране работата на структурите за 

продължаващо и професионално обучение към 
ВУМ с цел повишаване на информираността на 

потенциалните заинтересовани страни и тяхното 
активно включване в образователните 

инициативи. 

 Бр./обхват 

на 
посланията 

на 
информиращ

ите 
инициативи; 

Бр. обхванати 
лица 

5 Предоставяне на разнообразни и гъвкави 
възможности за обучение, подходящи за 

лица в различни жизнени и професионални 

ситуации, с цел премахване на бариерите 
пред широкото включване в ученето през 

целия живот; 

Разработване на иновативни програми за 
обучение на педагози – учители и директори с 

цел модернизиране на средното образование и 

обучение в интерактивни методи на преподаване 
. 

Организиран
и тренинги, 

практикуми 

за директори 
и др.Брой 

участници 

6 Осигуряване на тесни връзки между 

професионалното и продължаващото 
обучение, и постиженията в областта на 

образованието като цяло; 

Създаване на възможности за обвързване на 

професионалните и продължаващи обучения, и 
продължаване на обучението в средното и/или 

висше образование. 

Бр. 

обвързани 
обучения, Бр. 

обучаеми 
продължили 

обучението 

си в 
средното/вис

шето 
образование 

 
УПР:                                                                                                                Дата:  18.01.2019                                                                        

(подпис)  


