На 05 юни 2017 в Министерство на образованието се проведе кръгла маса на
тема „Разработване на публични политики в сферата на професионалното образование,
направление „Строителство“ за осигуряване на средни кадри за строителния отрасъл“.
Тази инициатива на Дирекция „Професионално образование и обучение“ е част
от дейностите за постигане на по-добър ефект при взаимодействията между системата
на професионално образование и обучение и потребностите на бизнеса. Събитието
предостави възможност за представяне и обсъждане на подходите на различните
заинтересовани страни: държавните институции (МОН, МТСП, НАПОО), обучаващи
институции (професионални гимназии и центрове за професионално обучение),
работодателски организации (КРИБ и АИКБ) , изследователски организации („Индъстри
Уоч“), браншови камари (Камара на строителите в България). Бяха дискутирани
начините на сътрудничество за постигане на по-добра обвързаност между
предлаганите квалификации и търсените умения.
Състоянието и тенденциите в направление „Строителство“ и „Архитектура,
урбанизъм и геодезия“ в системата на средното професионално образование и
обучение бяха съпоставени с данните от реализацията на учениците, завършващи
специалности в направление „Строителство“. Алтернативните форми и системи на
обучение, които бизнесът планира в сектора, бяха акцент в презентацията на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Камара на строителите
в България представи резултатите от проучване сред строителните фирми за нуждите от
кадри в сектора. Съвременните компетентности, като съчетание на ключови и
професионални умения, бяха фокусът в добрите практики от страна на БългароАмериканската Камара.
Експертите и представителите на бизнеса се обединиха около следните подходи
за постигане на по-ефективно взаимодействие между търсенето и предлагането на
квалификации и умения в сектора: съобразяване на предоставяните обучения с
нуждите на строителните фирми на общинско и областно ниво, въз основа на
наличните браншови проучвания, изготвяне на карта на предоставяните образователни
и обучителни услуги и нужните кадри от строителните фирми на регионално ниво,
реализиране на устойчиви партньорства, включително чрез създаване на секторни
алианси, национални програми, форуми за обмен на практики.
Следващата дискусионна среща, която е предвидена за месец юли, ще бъде
организирана от Камара на строителите – град Пловдив, в партньорство с Дирекция
„Професионално образование и обучение“.

