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Участвайте!
Ето по какъв начин може да предизвикате промяна:
•

•

Разпространявайте
информацията
за
инициативата „Повишаване на уменията“ и
помислете по какъв начин Вашата организация
може да допринесе за нея.
Използвайте я за повишаване на осведомеността
относно важността на основните умения
и ученето за възрастни и привлечете още
участници.

•

Обменяйте добрите практики чрез EPALE —
платформата за учене за възрастни в Европа, и
се включете в дебата.

•

Ако сте публичен орган, определете мерки за
прилагане, привлечете заинтересованите страни
и мобилизирайте ресурси.

•

Ако сте специалист, приложете трите
стъпки, по възможност, и установете връзка с
целевите лица за улесняване на достъпа им до
инициативата „Повишаване на уменията“.

•

Ако сте работодател, потърсете начини за
подкрепа на Вашите служители да установят
достъп до и да постигнат напредък чрез
инициативата „Повишаване на уменията“.

Препоръката
„Повишаване
на
уменията:
Нови възможност за възрастни“ бе приета от
Съвета на ЕС през декември 2016 г. Това е едно от
основните законодателни предложения от „Новата
европейска програма за умения“. Принципът, че
всички, включително възрастните, имат право на
качествено и приобщаващо образование, обучение
и учене през целия живот, е един от 20-те ключови
принципа, предложени в рамките на Европейския
стълб на социалните права.

Повишаване на
уменията
Нови възможности за
възрастните

Можете да прочетете пълния текст на препоръката,
да откриете какво вече се прави в някои държави
членки, както и много повече на адрес:
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Cоциална
Европа

Какво представлява инициативата
„Повишаване на уменията“
Четенето, писането, правенето на прости
изчисления и използването на компютър са
неща, които правим ежедневно, като на практика
прилагаме нашите основни умения, често без дори да
забележим.
Това обаче не важи в еднаква степен за всички. За
почти 70 милиона души в Европа тези прости
задачи, които другите считат за даденост, са
изпитание.

Как ще стане това на практика?
Инициативата „Повишаване на уменията“ ще следва един прост замисъл от три стъпки, които винаги ще бъдат
адаптирани към конкретното положение на всяко лице.
До 2018 г. държавите членки на ЕС се приканват да разширят съществуващите национални структури и механизми
и да предприемат мерки за осъществяването на инициативата „Повишаване на уменията“ . Това следва да бъде
постигнато в тясно сътрудничество с всички участници в ученето за възрастни.
Европейският съюз ще предостави подкрепа чрез няколко програми за финансиране, а именно по линия на
Европейския социален фонд и Еразъм+, и ще улеснява взаимното обучение и обмена за успешно изпълнение.

Независимо дали са заети, безработни или
икономически неактивни, инициативата „Повишаване
на уменията“ ще даде нова възможност на тези хора
чрез установяването и признаването на знанията и
уменията, които те вече притежават, предлагайки
им допълнително образование и обучение, което в
крайна сметка би довело до нова квалификация.

Валидиране и
признаване

оценяване на
уменията
Дава възможност
на възрастните
да установят
какви умения
притежават
и нуждите от
повишаване на
уменията
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Персонализирана
възможност
за учене
Предоставя на
възрастните
гъвкаво и
качествено
образование
и обучение за
повишаване на
уменията, от които
се нуждаят
най-много

Дава възможност
за избор на
възрастните
техните нови
умения да бъдат
валидирани и
признати, да
ги използват
на пазара на
труда или за
по-нататъшно
учене и дори за
повишаване на
квалификацията
си

