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Професионално образование
Editorial
Към читателя

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
2019 година ще бъде изключително предизвикателна за изкушените да придобиват нови знания и умения. Дуално обучение, професионално
ориентиране, нови компетентности, валидиране
на неформални знания и умения – тези теми ще
стават все по-актуални за хората, търсещи своята
добра реализация на трудовия пазар.
Радостно е, че и на институционално ниво се
отдава все по-голямо значение на повишаването
на професионалните умения и компетентности
като гаранция за бъдещо развитие в кариерата.
Еднакво важни за този процес са както началото, поставяно в училище, така и продължаващото обучение и ученето през целия живот.
Защото е важно да помним максимата, че всеки
е толкова добър, колкото добра е последната извършена от него работа.
Днес, когато държите в ръцете си първата
книжка на списанието за 2019 година, с голямо удоволствие се обръщам към
вас – читатели, съмишленици, приятели, критици, да продължим общата мисия за развиване на професионалното образование и обучение в България.
За много от вас „Професионално образование“ вече се превърна в желана
платформа за развиване на идеи, за споделяне на опит, за търсене на предизвикателства. Други тепърва ще го отварят и внимателно ще го преценяват. По-важното е, че всички сте добре дошли в авторския ни екип. Защото
придобиването на професия и нови компетентности в България имат своите
дългогодишни традиции и играят значима роля за развитието на нашата страна. Реформите в образователната ни система, в частност в професионалното
образование, се провеждат в условия на непрекъснато възникващи предизвикателства и обществени промени. Все по-настойчиво говорим за определяне
на „защитени“ професии, за обучение на възрастни, за изграждане на системи
за учене през целия живот. В днешното високотехнологично време преподавателите са длъжни да отговорят адекватно на нарастващите потребности на
своите възпитаници. Те си партнират успешно само при създадена силна мотивация, висока квалификация и реални условия за професионално развитие.
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Именно тук е мястото на нашето списание – да популяризира вашите успехи и да мотивира хората, които все още не са показали своите постижения. Защото и най-големият успех е безсмислен, ако не бъде споделен и не
да позвали и други хора да се възползват от него. Затова редовно даваме възможност на страниците на списанието да бъдат представяни както текстове
със сериозен научен принос, така и добри практики на различни образователни институции. Наши автори са учени, докторанти, спечелили признание
чрез представяне на тезите си на престижни научни форуми, преподаватели
от училища и детски градини в цялата страна. Темите, които вълнуват тази
разностранна група, са различни, общо е желанието да „открият“ пред света
знания и успехи, които са ги накарали да се чувстват удовлетворени от труда
си. Затова ще продължим да развиваме рубрики като „Стъпки към успеха“ и
„Училище за учители“. Ще поощряваме по-неуверените да опишат предизвикателствата, с които са се справили, да представят както своята, така и работата на колегите си.
От своя страна, списание „Професионално образование“ ще продължи да
предоставя платформа за научна и научно-методична изява. Затова ви очаквам
– и като читатели, и като смели иноватори, готови да споделят опита си.
Желая ви спорна година, наситена с творчески изяви и удовлетвореност от положените усилия!
Проф. д-р Тоня Георгиева
Главен редактор
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