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Editorial  
Към читателя

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ 
НА СП. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“,

През изминалите няколко години наблюда-
ваме все по-засилен интерес към професионал-
ното образование в България и Европа, като 
цяло. Не само на училищно ниво, но и като 
продължаващо обучение и учене през целия 
живот – овладяването на професия става осъз-
ната необходимост за все повече хора.

Тенденцията не е изненада. Живеем във вре-
ме, в което е отживелица идеята да завършим 
своята кариера на мястото, откъдето стартира 
трудовият ни път. Новите проучвания показват, 
че човек вече сменя поне 3  4 пъти през карие-
рата си не работното място, а своята професия. 
Това поставя принципно нови изисквания към 
качеството на образование и начина, по който 
сами се учим и валидираме придобити знания.

Ето защо и 2021 година ще бъде предиз-
викателна за изкушените да придобиват нови 
знания и умения. Дуално обучение, професионално ориентиране, нови ком-
петентности, валидиране на неформални знания и умения – тези теми оста-
ват актуални за хората, търсещи своята добра реализация на трудовия пазар. 
Засилва се подкрепата за тези процеси на институционално ниво, отдава 
се все по-голямо значение на повишаването на професионалните умения и 
компетентности като гаранция за бъдещо развитие в кариерата. Еднакво ва-
жни за този процес са както началото, поставяно в училище, така и продъл-
жаващото обучение и ученето през целия живот. Винаги е важно да помним 
максимата, че всеки е толкова добър, колкото добра е последната извършена 
от него работа.  

Държите в ръцете си първата книжка на списанието за 2021 година. От-
ново ще подчертая, че тази книжка не е на главния редактор, редакционната 
колегия или издателя. Сп. „Професионално образование“ е ваше – на всички 
негови читатели, съмишленици, приятели, критици, с които заедно продъл-
жаваме общата мисия за развиване на професионалното образование и обу-
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чение в България. За мнозина от вас „Професионално образование“ е желана 
платформа за развиване на идеи, за споделяне на опит, за търсене на предиз-
викателства. За други, които сега го отварят за пръв път– място за намиране 
на знания и проучване на добри практики. Важното е, че всички сте добре до-
шли в авторския ни екип. Все-повече ще говорим за „защитени“ професии, за 
обучение на възрастни, за изграждане на системи за учене през целия живот. 
Ще популяризираме добри практики на партньорството между образование 
и бизнес. Ще говорим за необходимата мотивация, висока квалификация и 
условия за професионално развитие. Затова ще продължим редовно да даваме 
възможност на страниците на списанието да бъдат представяни както тексто-
ве със сериозен научен принос, така и добри практики на различни образо-
вателни институции и преподаватели. Ще продължим да развиваме рубрики 
като „Стъпки към успеха“ и „Училище за учители“, с които поощряваме по-
неуверените да опишат предизвикателства, които са решили. 

Очакваме ви – и като читатели, и като смели иноватори, готови да споделят 
опита си. 

Желая ви спорна, творческа и удовлетворяваща 2021 година! 

Проф. д-р Тоня Георгиева
Главен редактор


