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Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в
рамките на Съвета от 21 ноември 2008 г. — „По-успешно включване на професионалното ориентиране в стратегиите за учене през целия живот“
(2008/C 319/02)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В
РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:

1. Нарастващата глобализация на търговията и удължаването на
периода на активния живот пораждат необходимост от
постоянно адаптиране на личните способности, за могат да се
посрещат предвидимите или наложителни промени и да се
обезпечи сигурност на професионалното развитие.
2. Разширяването на Европейския съюз създава по-голям
потенциал за мобилност в областта на образованието и
обучението, както и в рамките на пазара на труда, поради
което е необходимо гражданите на Съюза да се подготвят да
направляват образованието и кариерата си в разширена
географска рамка.
3. Животът на гражданите все повече се характеризира от
множество преходи: по-специално от училище към професионално обучение и образование (ПОО), висше образование или
трудова заетост, или от трудова заетост към безработица,
допълнително обучение или напускане на пазара на труда.
Професионалното ориентиране играе определяща роля при
вземането на важни решения, пред които хората са изправени
през целия си живот. Например то може да допринесе за
повишаване на отговорността на хората при управляването на
собствената им кариера по по-сигурен начин в контекста на
актуалния пазар на труда, и за постигането на по-добър
баланс между техния личен и професионален живот.
4. Пазарът на труда се характеризира и от дисбаланса между
постоянната безработица и затрудненото набиране на работна
ръка в някои сектори, а професионалното ориентиране предоставя начини да се отговори по-ефикасно на потребностите на
пазара на труда.
5. Социалното приобщаване и равните възможности за всички
остават основни предизвикателства пред политиките в
областта на образованието, обучението и заетостта.
ПОТВЪРЖДАВАТ:

схващането за професионалното ориентиране като постоянен
процес, който позволява на гражданите, във всяка възраст и през
целия си живот, да оценяват своите умения, компетентности и
интереси, да вземат решения, свързани с образованието,
обучението и заетостта, както и да направляват личното си
развитие по отношение на образованието и обучението, на работното място или в други сфери, в които тези умения и компетентности се придобиват и/или използват. Професионалното ориентиране обхваща индивидуални или колективни дейности, свързани с предоставяне на информация, консултиране, оценка на
компетентности, подпомагане и преподаване на компетентности,
необходими за вземане на решения, и направляване на професионалното развитие.

ПРИПОМНЯТ, ЧЕ:

1. В Резолюцията на Съвета от 28 май 2004 г. (1) относно
засилването на политиките, системите и практиките в сферата
на професионалното ориентиране през целия живот се
посочват главните цели на политиката на професионално
ориентиране през целия живот в интерес на всички граждани
на Европейския съюз.
2. Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за
учене през целия живот (2) подчертава, позовавайки се на
няколко ключови умения, че умението на индивида да търси
възможности за образование и обучение и професионално
ориентиране и/или налична подкрепа, е от основно значение
за реализацията на личността, професионалното развитие и
социалното интегриране.
3. Резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно нови
умения за нови работни места (3) приканва държавите-членки
и Комисията да подготвят работещите за нови работни места
в обществото, основано на знанието, чрез предоставяне на
професионално ориентиране, което следва да позволи на
търсещите работа да идентифицират модулите на компетентности, необходими за преместването на нова работа, когато
има липси на умения.
4. В съвместния доклад на Съвета и Комисията за 2008 г.
относно прилагането на работната програма „Предоставяне на
учене през целия живот за знание, творчество и иновации“ (4)
се отбелязва, че следва да се обърне „специално внимание на
професионалното ориентиране през целия живот“.
5. Заключенията на Съвета от 25 май 2007 г. относно съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно
наблюдението на напредъка при изпълнението на целите от
Лисабон в областта на образованието и обучението (5)
представляват важен инструмент, който позволява да се
направи оценка на прилагането на целите на Лисабонската
стратегия, като по този начин се контролира напредъка на
държавите-членки в областта на професионалното ориентиране в рамките на възприетата от тях стратегия за учене
през целия живот.
6. Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (6) въвежда обща
референтна рамка, която служи като преобразуващ механизъм
между различните квалификационни системи и техните нива.
Тази рамка има потенциала да улесни мобилността на
работещите и да интегрира професионалното ориентиране в
политиките и практиките на държавите-членки в областта на
образованието и заетостта.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Док. 9286/04.
ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
ОВ C 290, 4.12.2007 г., стр. 1.
Док. 5723/08.
ОВ C 311, 21.12.2007 г., стр. 13.
ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.
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7. В заключенията на Съвета от 22 май 2008 г. относно ученето
за възрастни (1) се набляга на икономическите, социалните и
личностните ползи от ученето за възрастни, като се подчертава, че правителствата са призвани да изградят качествени
системи за осведомяване и ориентиране въз основа на подход,
насочен в по-висока степен към личността, за да я направят, в
условията на равнопоставеност, по-активен и самостоятелен
участник в образованието и обучението.
ОТБЕЛЯЗВАТ, ЧЕ:

1. В неотдавнашните доклади за оценка, по-конкретно този на
Европейския център за развитие на професионалното
обучение (Cedefop) от 2008 г. относно прилагането на
резолюцията от 2004 г., се подчертава, че макар да е
отбелязан напредък, са необходими още усилия за предоставяне на по-качествени услуги за професионално ориентиране, за осигуряване на по-равноправен достъп, насочен
към желанията и потребностите на гражданите, за съгласуване
и изграждане на партньорства в рамките на предлаганите
услуги.
2. През 2007 г. държавите-членки създадоха Европейска мрежа
за разработване на политики за професионално ориентиране
през целия живот, която обхваща представители на всяка
държава-членка, решила да участва, като по този начин
създава допълнителни възможности за взаимно обучение и
сътрудничество между държавите-членки с оглед развитие на
политиките, системите и практиките в областта на професионалното ориентиране през целия живот.
3. Необходимо е да се утвърдят приоритетите, свързани с активното прилагане на политика за професионално ориентиране в
рамките на националните стратегии за учене през целия
живот. Тези приоритети следва да се претворят в действия и
да се използват инструментите и средствата на европейско
равнище.
ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

— Да укрепят ролята на професионалното ориентиране през
целия живот в рамките на националните стратегии за учене
през целия живот в съответствие с Лисабонската стратегия и
със стратегическата рамка за европейско сътрудничество в
областта на образованието и обучението.
— При целесъобразност да преразгледат политиките и практиките за професионално ориентиране на национално
равнище.
— Да прилагат следните ръководни принципи (подробно
описани в приложените „Приоритетни области“), в съответствие с националните условия и законодателство и с цел
подпомагане на преходите през целия живот на гражданите:
1. Насърчаване придобиването на умение за професионално
ориентиране в течение на целия живот.

(1) ОВ C 140, 6.6.2008 г., стр. 10.
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2. Улесняване на достъпа на всички граждани до услугите за
професионално ориентиране.
3. Подобряване на качеството на услугите за професионално
ориентиране.
4. Поощряване на координацията и сътрудничеството между
различните участници на национално, регионално и
местно равнище.
— Да използват възможностите, предоставени по линия на
програма „Учене през целия живот“ и на Европейските структурни фондове, в съответствие с приоритетите на държавите-членки.
ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА
СЪОТВЕТНИТЕ ИМ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

1. Да засилят европейското сътрудничество в областта на професионалното ориентиране през целия живот, по-конкретно
чрез Европейската мрежа за разработване на политики за
професионално ориентиране през целия живот, с подкрепата
на програма „Учене през целия живот“, и съгласувано със
Cedefop.
В частност:
— да улеснят обмена на информация между държавитечленки относно техните политики и практики, както и
относно тяхното оценяване, с цел те да могат да следват
успешните примери,
— да проследят как се прилагат на национално и общностно
равнище четирите приоритетни области, набелязани от
настоящата резолюция, чрез анкети, проучвания, доклади,
взаимно обучение между партньори, включително
разглеждане на казуси и организиране на конференции в
европейски мащаб,
— да се стремят да подобрят съгласуваността на професионалното ориентиране през целия живот и неговото
съчетаване с различните европейски политики, поконкретно с тези, които са свързани със заетостта и
социалното приобщаване,
— да обмислят дали на европейско равнище не следва да се
разработи политика на професионалното ориентиране,
основана в по-голяма степен на факти.
2. Да предоставят на гражданите и на участниците в професионалното ориентиране надеждни информационни ресурси,
които обхващат всички системи на образование и обучение,
както и услуги за ориентиране на държавите-членки,
по-конкретно чрез мрежата Euroguidance.
3. Да насърчават професионалното ориентиране през целия
живот в трети държави, в съответствие с четирите приоритетни области на Резолюцията, по-конкретно по линия на
дейностите на Европейската фондация за обучение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НАСЪРЧАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Умението за професионално ориентиране е определящо, за да могат гражданите да се превърнат в двигатели на своето
развитие по отношение на образованието, обучението, интегрирането на пазара на труда и професионалния живот. Това
умение, което следва да се поддържа през целия живот, се гради върху ключови компетентности, по-специално компетентността „да се научим да учим“, социалните и гражданските умения, в това число междукултурните познания, и инициативността и предприемачеството. Умението за професионално ориентиране включва следните аспекти, особено във фазите на
преход:
— опознаване на икономическата среда, предприятията и професиите,
— придобиване на умения за самооценка, самоопознаване и способност за представяне на компетентностите, изградени в
рамките на формалното, самостоятелното и неформалното образование,
— познаване на системите на образование и обучение и на квалификационните системи.
За да постигнат напредък в тази приоритетна област, държавите-членки обмислят, в зависимост от специфичните си
особености:
— включване на преподавателска и учебна дейност, насочена към развиването на умение за професионално ориентиране, в
програмите на общото, професионалното и висшето образование,
— подготовка на учители и обучаващи за провеждането на подобни дейности и подпомагането им при изпълнението на
тази задача,
— насърчаване участието на родителите по теми, свързани с професионалното ориентиране,
— по-голямо приобщаване на организациите на гражданското общество и социалните партньори в тази област,
— улесняване на достъпа до информация относно циклите на обучение, техните връзки с професиите и прогнозните нужди
от умения в рамките на дадена територия,
— развиване на умението за професионално ориентиране в програмите за обучение на възрастни,
— включване на професионалното ориентиране в целите на училищата, доставчиците на ПОО и висшите училища. Следва
да се отчитат по-специално начинът на навлизане в професионалния живот и начинът на функциониране на пазара на
труда на местно, национално и европейско равнище.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДО УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ
Услугите за професионално ориентиране, в качеството им на услуги от общ интерес, трябва да са достъпни за всички
граждани, независимо от тяхното ниво на осведоменост или изходни умения, и да включват ясни и целенасочени
предложения. Трябва да бъдат положени специални усилия, за да се подобри достъпът на групите в най-неравностойно
положение и лицата със специални нужди.
За да постигнат напредък по тази приоритетна област, държавите-членки следва да обмислят, в зависимост от специфичните
си особености:
— активното популяризиране сред гражданите на услугите за професионално ориентиране, като осигурят видимостта им с
всички информационни и комуникационни средства,
— предлагането на ясна поредица от леснодостъпни услуги, основани на оценка на желанията и потребностите на
гражданите и вземащи предвид условията им на живот и работа,
— създаването на възможности за подпомагане на гражданите с оглед валидиране и признаване на пазара на труда на
знанията и уменията, придобити при формалното, самостоятелно и неформално учене, с цел обезпечаване на сигурност
на професионалното развитие и поддържане на тяхната пригодност за заетост, особено във втория етап на кариерата,
— благоприятстването на свободния достъп до документалните ресурси, оказването на помощ при търсенето, индивидуалните консултации и ангажираността на институциите.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОРИЕНТИРАНЕ
Развитието на качествени услуги за професионално ориентиране е обща цел на държавите-членки.
За да постигнат напредък по тази приоритетна област, държавите-членки следва да обмислят, в зависимост от специфичните
си особености:
— подобряване на качеството и осигуряване на обективност на информацията и съветите относно професионалното
развитие, като се вземат предвид очакванията на потребителите и реалностите на пазара на труда,
— гарантиране, че предоставените информация и съвети и подпомагането са адаптирани към различните лица, към които
са насочени,
— разработване на инструменти за прогнозиране в областта на работните места и компетентностите, извършвано въз основа
на националните ресурси и общите средства на Европейския съюз, и по-конкретно на Европейския център за развитие
на професионалното обучение (Cedefop),
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— разпределяне на териториален принцип на информацията относно възможностите за обучение и функционирането на
пазара на труда,
— насърчаване, включително чрез първоначалното и допълнително обучение, на работещите в сферата на професионалното ориентиране да се специализират в тази област и да усъвършенстват своите умения по-специално в областта на
предоставянето на информация, съветването и подпомагането, за да се отговори по-добре на нуждите и очакванията на
гражданите и на лицата, отговорни за вземане на политически решения,
— когато е целесъобразно, определяне на ефикасността на професионалното ориентиране чрез механизъм за набиране на
надеждни данни, насочен както към начина, по който потребителите възприемат услугите, така и към ползите, които
извличат от тях в средносрочен план,
— разработване на стандарти за качество на услугите за професионално ориентиране, по които да се определя начинът им
на предлагане, и които да се отнасят до целите и резултатите им както от гледна точка на лицата, за които са предназначени, така и от гледна точка на методите и процедурите.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ПООЩРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ
РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ НА НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАВНИЩЕ
Професионалното ориентиране е сегментирано според целевите групи: ученици, студенти, започващи обучението си, за
търсещите работа, за провеждащите професионално обучение и за трудово заетите, което води до появата на отделни
системи. Между тези различни видове области следва да има по-голяма допълняемост и координация, като се организира
сътрудничеството на националните и местните публични власти, на социалните партньори и териториалните органи на
властта, за да бъдат структурите по-ефикасни и достъпни за всички обществени групи.
За да постигнат напредък в тази приоритетна област, държавите-членки се стремят, в зависимост от специфичните си
особености:
— да изграждат ефикасни и трайни национални и регионални механизми на координация и сътрудничество между
основните участници в професионалното ориентиране през целия живот,
— да подпомагат тази координация и сътрудничество чрез разработване на направление „професионално ориентиране“ в
националните стратегии за учене през целия живот и на тези за пазара на труда, в зависимост от възприетите от всяка
държава-членка концепции,
— да подкрепят политиката на партньорство, както и изграждането на местно ниво на мрежа от услуги за професионално
ориентиране през целия живот, включително и инициативи за предоставяне на съвместни услуги навсякъде, където това
се окаже ефикасно, за да улеснят достъпа на потребителите до тези услуги,
— да изградят една споделена култура в рамките на различните компетентни служби на местно, регионално и национално
равнище, включително чрез осигуряването на качество.
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