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ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

И ОБУЧЕНИЕ

Емилияна Димитрова
Национална агенция за професионално образование и обучение

Националната агенция за професионално образование и обучение – предста-
вител на европейската мрежа ReferNet за България, стана организатор на Първата 
национална конференция „Европейски измерения в професионалното образо-
вание и обучение“ за периода 2016 – 2019 г. Участваха образователни експерти, 
представители на различни министерства и на социалните партньори, участници в 
европейската програма „Еразъм+“. По време на събитието се представиха пости-
женията на България през последната година в областта на професионалното об-
разование и обучение, резултатите от проведеното изследване на учебната мобил-
ност, както и добри и успешни практики в областта на професионалното обучение. 

От 2002 г. към CEDEFOP е организирана ReferNet – мрежа за обмен на опит и 
експертиза с участие на един представител от всяка държава членка.1) Eвропейски-
ят център за развитие на професионалното образование и обучение CEDEFOP2) 
е децентрализирана агенция към Европейската комисия и работи за укрепване 
на европейското сътрудничество и предоставяне на доказателства, на които да се 
основава европейската политика в областта на професионалното образование и 
обучение. Основните тематични области, в които работи CEDEFOP, са:

– 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.3)

Целта на дейностите в ReferNet мрежата е предоставяне на информация от 
държавите членки за развитие на националните им политики в областта на про-
фесионалното образование и обучение, анализ на текущото състояние и предста-
вяне на предложения за развития на тези политики в контекста на общоевропей-
ските насоки в съответната област. 

Ключовите продукти на дейността са доклади, анализи и проучвания, които се 
предоставят на Европейската комисия с цел формиране на политики, отговарящи на 
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нуждите на страните членки с оглед осъвременяване на системите на професионал-
но образование и обучение в контекста на ученето през целия живот и въвеждане на 
общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност.

Първият представител в мрежата за България е Центърът за развитие на човеш-
ките ресурси. От 2011 година CEDEFOP променя организационната си политика 
спрямо ReferNet мрежата и за да представлява една институция, съответната държа-
ва следва да подаде проектно предложение в CEDEFOP, което да е в сила за период 
от четири години. В резултат на така проведената открита процедура на подбор от 
2012 г. за период от четири години за представител в мрежата за България е избрана 
Националната агенция за професионално образование и обучение. 

През миналата 2015 г. беше организирана нова открита процедура за предста-
вители на държавите членки в ReferNet мрежата и отново за България откритата 
процедура беше спечелена от Националната агенция за професионално образование 
и обучение за следващите четири години (2016 – 2019).

Институциите, участващи в ReferNet мрежата, са задължени да поддържат ин-
формационни сайтове, където публикуват освен изискваната от мрежата информа-
ция и специфични за страната новини, публикации, събития.4)

Материали от представените презентации на Първата национална конферен-
ция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“ са публи-
кувани в следващите няколко текста. 

NOTES / БЕЛЕЖКИ
1. http://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and projects/networks/refernet
2. http://www.cedefop.europa.eu/bg; http://www.cedefop.europa.eu/bg/about-cedefop
3. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/research-support-

centre/vet-bibliographies/refernet-contributions
4. http://www.refernet.bg/bg/
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