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Актуалната ситуация
Няма работа за хората

Няма хора за работата

Младежка безработица

Неграмотни и ранно
отпаднали от образование

Професионални стандарти

Образователни стандарти

Нови планове и програми;
Дигитализация

Консервативна система;
Застаряващи преподаватели

Формата на собственост продължава да е разделителна линия!
Пазарът на труда се глобализира, образованието – също!
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Разходи за образование (% от БВП)
По частни разходи за образование България е над средното за ЕС ниво,
но по публични разходи страната ни заема последна позиция в ЕС
Частни разходи за образование

Публични разходи за образование
% от БВП

% от БВП
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Учене през целия живот

25-64 г.

35-44 г.
10,5

9,1

9,3

9,2

9,1

8,9

9,1

1,3

1,4

1,4

1,2

1,3

1,5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10,6
9,2

9,3

9,2

9,2

8,9

9,0

0,8

0,9

0,8

0,6

0,6

0,7

0,8

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,7
2013

Източник: Евростат
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Завършили висше образование по области на знанието

ЕС-28
България

2013 г.

9,8
6,4

Педагогика

10,9

Хуманитарни науки

6,6
34,7

Социални науки, бизнес, право

Математика, информатика

50,7
9,2
4,9
13,6
15,2

Инженеринг и строителство
Селскостопански науки, ветеринарна медицина

Хуманна медицина
Услуги

1,6
1,6
15,7
6,6
4,5
7,9

Източник: Евростат
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Цел № 1 на образованието

УМЕНИЯ

УСПЕШНА
РЕАЛИЗАЦИЯ
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Проучване на БСК от 2014 г.
Съответстват ли придобитите в образователната система
знания и умения на изискванията на практиката?
В малка степен
25%
В голяма степен
57%

Не съответстват
3%
Напълно съотв.
15%

С какви предизвикателства се сблъскахте в практиката, за които
не бяхте достатъчно подготвени в процеса на образование?
Липса на практически умения
41%

Несъответствие между учебните
програми и реалните изисквания
на работното място - 29%

Непознаване на техниката,
използвана в практиката
19%
Неумение за работа
в екип - 7%
Друго - 4%
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Предложения на БСК
 Въвеждане на системи за:
o Следене на квалификационната и възрастова структура на работната сила
o Следене на съвпадението между квалификация и заетост
o Следене на миграцията по възрастова и квалификационна структура
o Прогнозиране на потребностите от умения и квалификации на пазара на труда
o Външно оценяване на знанията, уменията и компетенциите на завършващите
o Рейтинговане на гимназиите, професионалните и висшите училища
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Предложения на БСК


Увеличаване на средствата за образование, наука и иновации. Въвеждане на принципа
„парите следват обучавания”, без оглед на формата на собственост.



Оценка на ефективността от провежданите политики; Всяко решение да се разглежда
през фокуса на заетостта (дългосрочност и приемственост);



Актуализиране на ДОИ и привеждането им в съответствие с европейските стандарти.



По-широко прилагане на новите технологии в процеса на преподаване



Промяна в критериите за акредитация на висшите училища



Активно включване на работодателите в:
– Разработването на учебните програми
– Оценката на потребностите от обучение по професии и специалности
– Оценяването на знанията, уменията и компетенциите на завършващите



Стажове в предприятия не само на студенти и ученици, но и на преподавателите
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Цели

Привеждане на бюджетните разходи за образование
и наука в съответствие с тези на страните-членки на ЕС;
Повишаване ефективността на държавното финансиране
на образованието и науката;

Постигане на съответствие между качеството на човешките
ресурси и нуждите на обществото и икономиката.
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Благодаря Ви за вниманието!
Божидар Данев
Изпълнителен председател на БСК
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