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Програма „Учене през целия живот” (2007-2013)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот – Леонардо да Винчи – Развитие на иновации”. Тази
публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.
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1. Въведение към резултатите от ученето на Матрица за квалификацията „Европейски търговски директор” по
отношение изискванията за професионален профил
Този документ въвежда основните понятия на професионалното образование и обучение (ПОО) в Европа. Разделите,
обхванати в тази глава включват:
 европейски стратегии за ПОО;
 кратък преглед на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и уменията;
 въведение в ЕСТКПОО;
 обобщение на целите и дейностите на проект RETAIL.

Обучението на работното място е от важно значение за бъдещето на сектор търговия на дребно, тъй като дава
възможност на служителите да участват в постоянен процес на актуализиране на уменията и ангажиране в продължаващо
професионално развитие (ППР). ППР често е специфично, свързано с ролята на работниците и на стратегическото
ръководство на организацията, което дава възможност да се развиват знанията и уменията, изисквани за оцеляване в един
все по-конкурентен пазар. В по-широк план ППР допълва по-общото продължаващо професионално образование и
обучение (ЕСТКПОО) като е изразена цел на европейските политики за образование, обучение и заетост, в това число и
признаване на резултатите от предходно обучение.
Организация, която инвестира в подходящо интензивно обучение за своя персонал, може да очаква реализиране на
редица ползи, както е обобщено по-долу:
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 обучението може да осигури механизъм, който да се използва за оцеляване в условията на конкурентен и глобален
пазар;
 очакваните ползи от обучение за производителността са по-големи, отколкото увеличението на заплатите;
 повишена удовлетвореност от работата, задържане на персонала и по-ниски нива на отсъствия;
 разработване на необходимите професионални умения;
 инвестирането в обучение осигурява квалифицирани работници за бъдещето;
 насърчаване на иновациите;
 подкрепа на трансфера на знания;
 повишена репутация на организацията, което я прави по-привлекателно място за работа и следователно привличане
на компетентен персонал;
 помощ за подобряване на управлението на връзките с клиенти и ефективни стратегии за справяне с кризата;
 подобряване на имиджа на сектора;
 насърчаване интеграцията на обучението с работата и гъвкавостта и сигурността в търговията на дребно.
За да се конкурират в глобалната икономика, както е посочено по-горе, организациите трябва да имат работна сила с
необходимите знания, умения и компетенции и да имат персонал, който може да се ангажира с ППР, за да се осигури
бъдещото оцеляване на бизнеса. ППР може да бъде под формата на програми за обучение „на работното място” или
„извън него” и е много вероятно да се превърне в очаквана част от работата на служителите на всички нива, както и
включването на служителите в културата на обучението през целия живот.
Все по-вероятно е персоналът в търговията на дребно да повлияе в бъдеще на ключови области в търговския сектор и
като такъв ще окаже влияние и ще промени изискваните знания, умения и компетенции, необходими на търговския
директор (ТД) – фокусът на тази работа, което ще доведе до по-голяма необходимост и възможности за ППР за ТД.
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Обучението е метод, който може да се използва за подобряване на трансфера на знания, умения и компетенции, за да се
гарантира, че служителите разбират своята роля и как това се отнася до целите, политиките и процедурите, които
създават „култура на знанието” за организацията. За страните-членки на ОИСР предоставеното или спонсорирано
обучение от работодателя е най-важният източник след задължителното образование и обучение за работещи хора. Чрез
международни проучвания като Програмата за международна оценка на компетенциите на възрастните ОИСР подчертава
стойността на обучението на работното място в ППР, ППО и признаване на резултатите от предходно обучение.
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1. Стратегии за професионалното образование и обучение „Европа 2020”
Качеството на човешкия капитал е от ключово значение за успеха на Европа. Стратегията
„Европа 2020―[1] поставя силен акцент върху образованието и обучението, които трябва да
стимулират „интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж―. Настоящото съобщение е
отговор на призива, съдържащ се в стратегията „Европа 2020― за повишаване на
привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) […]. ПОО трябва да играе
двойна роля: в качеството си на инструмент, то трябва да помогне на Европа да посрещне
непосредствените и бъдещите си нужди от умения, като същевременно намали социалното
въздействие на кризата и улесни излизането от нея. Това двойно предизвикателство налага
провеждането на спешни реформи. По-доброто развитие на уменията в Европа е дори още поналежащо в контекста на световната надпревара за привличане на таланти и на бързото
развитие на системите за образование и обучение (О&О) в нововъзникващите икономики като
Китай, Бразилия и Индия.
В прогнозите за бъдещите нужди от умения се посочва, че до 2020 г. ще има по-голяма
необходимост от специалисти с квалификация на средно и високо ниво. Продължаващото
развитие на продуктите и процесите, стимулирано от ИКТ (информационните и
комуникационните технологии), заедно с необходимостта от преминаване към икономика с ниски
емисии на въглероден двуокис, както и застаряването на населението ще доведат до промяна на
работните места и социалните структури: образованието и обучението, включително
професионалното образование и обучение, трябва съответно да се приспособят.
Освен това, тъй като обичайната последователност „обучение — работа — пенсиониране― ще
претърпи изменения във връзка с промените в професионалното развитие и заниманията,
настъпващи в средата на жизнения път, гражданите трябва да могат да актуализират уменията
и способностите си с помощта на продължаващото професионално образование и обучение
(ППОО). (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Брюксел, 9.6.2010 ,COM (2010) 296 окончателен).
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В съобщението относно „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за по-добри социално-икономически
резултати”, Европейската комисия подчерта необходимостта от засилено развитие на компетенциите:
ОБРАЗОВАНИЕТО И УМЕНИЯТА –

РЕШАВАЩ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАЛОГ ЗА РАСТЕЖ

Инвестирането в образование и обучение за развитие на уменията е от съществено значение за насърчаване на
растежа и конкурентоспособността: доколко Европа ще съумее да постигне по-добра производителност, ще зависи
от уменията, с които разполага. В дългосрочен план чрез уменията може да се даде важен тласък на иновациите и
растежа, производството може да се изведе на преден план във веригата за създаване на стойност, може да се
улесни съсредоточаването на висококвалифицирани кадри в ЕС и така да се оформи бъдещият пазар на труда. През
последните десет години предлагането в световен мащаб на висококвалифицирана работна ръка значително
нарасна, което изправя Европа пред изпитание. Отмина времето, когато източник на конкуренция бяха главно
държавите, в които преобладаваше нискоквалифицираният труд. Сега в световен мащаб се предлагат
висококачествено образование и квалификации и Европа трябва да отговори на предизвикателството. (Страсбург,
20.11.2012 – COM(2012) 669 окончателен)
Съветът на Европейския съюз на няколко пъти подчерта стойността на обучението за изграждане на конкурентно и
стабилно общество, не на последно място като се вземе предвид и директното справяне с младежката безработица.
Например, заседанието на Съвета на 24 февруари 2014 г.
… приеха заключения относно иновативно образование и обучение, за да инвестират в изграждането на умения,
в контекста на Европейския семестър и по-специално на образователните аспекти на Годишния обзор на
растежа за 2014г. Заключенията изискват действия за подобряване на ефективността на уменията в ЕС и да
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помогнат защитата на инвестициите в образованието и обучението като области, които могат да насърчат
и подкрепят растежа.
Съветът също така проведе дебат относно уменията и пригодността за заетост в контекста на
резултатите от последните проучвания на ОИСР (PIAAC и PISA). Министрите посочиха някои от конкретните
мерки, които са предприети или планирани на национално равнище, за да се направят политиките за
образование и обучение по-отзивчиви към променящите се нужди на пазара на труда и как ЕС може да допринесе
най-добре за подкрепа на тези усилия чрез политика на сътрудничество и инструменти за финансиране.
Министър ARVA/ITOPOULOS подчерта, че „държавите-членки следва да продължат да инвестират в
образование с високо качество. Те също трябва да ускорят програмата за реформи в образованието и
обучението и да се заемат спешно с предизвикателството на несъответствие на уменията, което е една от
причините за безработицата сред младите хора (Брюксел 24 февруари 2014 г.; Presse 6907/14)
Тези перспективи продължават в съобщението относно европейското пространство на уменията и квалификациите и го
допълват водещите инициативи, стартирали в съобщението от Брюж от декември 2010 г., когато необходимостта от
насърчаване на растежа и създаване на работни места бяха подчертани с действия по:
1. Интелигентен растеж:
а. цифрови технологии за Европа;
б. съюз за иновации;
в. младежта в движение.
2. Устойчив растеж:
а. ефективно използване на ресурсите в Европа;
б. индустриална политика за ерата на глобализацията.
3. Приобщаващ растеж:
а. програма за нови умения и работни места;
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б. европейска платформа срещу бедността.
Няколко от тези инициативи са в съответствие с целите и действията на проекта RETAIL и са описани и посочени като
части на Матрица на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение за
квалификацията „Търговски директор”.
2.1 . Европейска класификация на уменията, компетентностите/ квалификациите и професиите (ESCO)
ЕКУККП е наскоро стартиралата многоезична класификация на европейските умения, компетенции, квалификации и
професии. Тя определя и категоризира на 24 европейски езика умения и компетенции, квалификации и професии, които са
от значение за пазара на труда в ЕС, както и за образованието и обучението. Системата предоставя професионални
профили, показващи връзката между професиите, уменията, компетенциите и квалификациите.
За да спомогне за преодоляване на пропастта между образованието и обучението и пазара на труда, Европейската
комисия разработва ESCO, чрез въвеждане на стандартна терминология за професиите, уменията, компетенциите и
квалификациите. ESCO може да помогне на системите за образование и обучение и на пазара на труда за по-добро
идентифициране и управление на наличието на необходимите умения, компетенции и квалификации. Нейният многоезичен
характер улеснява повишената международна прозрачност и сътрудничество в областта на уменията и квалификациите.
ESCO подкрепя инициативи, разработени от Европейската комисия, които правят по-прозрачни пазара на труда и
образователните системи, като стимулира мобилността и създава възможности. В контекста на квалификацията
„Европейски търговски директор”, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за трансфер на
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кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) са градивни елементи за прозрачност и трансверсално
разбиране и използване на компетенциите. Чрез използването на стандартизирана терминология ЕКУККП прави по-лесно
да се опише как са свързани и си взаимодействат професиите, уменията, компетенциите и квалификациите. 22 езика на
ESCO ще улеснят сътрудничеството между страните и ще подкрепят мобилността на учащите в страните и системите.
Развитието на ESCO отразява продължаващото преминаване към резултатите от ученето, което в момента се провежда в
цяла Европа. Подходът на резултатите от ученето посочва какво трябва човек да знае, разбира и да може да направи при
завършване на учебния процес. Той предлага алтернатива на традиционно силния акцент върху вложението в учене,
(където квалификацията се преценява в зависимост от времето, прекарано в образование, изучаваните дисциплини и
мястото на обучение). Тези резултати от ученето обикновено се определят по отношение на знания, умения и компетенции,
като споделящи основните терминологични принципи, основа на ESCO. Това споделено терминологично ядро ще улесни
диалога между пазара на труда и образованието и обучението на заинтересованите страни.
Въвеждането на ЕКР и ЕСТКПОО предизвиква пренасочване към резултатите от ученето. Свързването на национални
квалификационни рамки (НКР) с ЕКР се очаква да бъде завършено до 2014 г., като по този начин сигнализира, че подходът
на резултатите от ученето е широко приет като основа за бъдещо европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението. ESCO ще допълни ЕКР и чрез използване на принципите на ЕСТКПОО, които да бъдат
съвместими с него.
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2.2 . ЕСТКПОО: определение, цели, инструменти и методология
Европейската система за трансфер на кредити в професионално образование и обучение (ЕСТКПОО) е техническа рамка
за трансфер, признаване и когато е уместно, натрупване на индивидуални резултати от ученето с цел придобиване на
квалификация. ЕСТКПОО има за цел да даде на хората по-голям контрол върху индивидуалния им образователен опит и
го прави по-привлекателен за придвижване между различните страни и различните образователни среди, отчасти за
обучение и отчасти заради възможностите за работа. Системата има за цел по-голяма съвместимост между различните
системи за професионално образование и обучение и техните квалификации, както и обучителните програми в Европа.
Европейската комисия е отговорна за ръководството за потребителите, за установената група на потребителите, както и за
мрежата на ЕСТКПОО. Страните-членки на ЕС трябва да гарантират, че всички подходящи квалификации и свързаните с
тях документи „Europass”, издадени от национални или регионални органи, съдържат ясна информация за използването на
ЕСТКПОО. Няколко проекта, насочени към развитието и популяризирането на ЕСТКПОО са разработени в различни
сектори, финансирани от програмата на ЕС „Леонардо да Винчи” за професионално обучение. RETAIL е един от тези
проекти.
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ЕСТКПОО е механизъм за описание, идентификация, документиране, валидиране и признаване на обучение, както и за
инициативи за мобилност – или в рамките на заетост или по време на обучението:

признаване на постиженията на учащите
стимулиране на обмен и взаимно доверие (подкрепа на мобилността на
европейските граждани)
признаване на резултатите от ученето, без проточване на пътеките за
образование и обучение на учащите (улесняване на ученето през целия живот)
Инструментите и методологията на ЕСТКПОО се състоят от:
описание на квалификациите по отношение на единици резултати от ученето
със съответните критерии за знания и умения (компетенция)
процес на трансфер и натрупване и допълнителни документи като
например споразумения за учене, академични справки и инструменти на
ЕСТКПОО за ръководства на потребителите или признаване на
резултатите от предходно обучение
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3. Проектът RETAIL
3.1. Предистория и преглед на проекта
Секторът търговия на дребно е един от най-важните сектори на европейската икономика. Неговото значение произтича не
само от размера, (който се очаква да бъде 1.352,00 милиарда евро или 11,8% от европейския БВП), но също и от факта, че
ще претърпи растеж на заетостта в бъдещето (Cedefop, Предлагане и търсене на умения в Европа в бъдеще, 2012 г.).
Кризата, глобализацията, интернационализацията, силната конкуренция и масовото персонализиране в това отношение
представляват огромно предизвикателство, включващо както рискове, така и възможности.
Алиансът на уменията в сектор търговия ще предостави нови решения по отношение на:
-

разработване на секторни методи за прогнозиране на необходимостта от умения (Нови умения за търговски

директори);
-

проектиране и изпълнение на конкретни инициативи, които насърчават сектора на МСП да инвестират в обучение

(Декалог за търговски директори в МСП, мотивационни насоки за фирми на всички езици на проекта и етикет за фирмите,
които приемат споразумението);
-

разработване на нов модел за предоставяне на обучение в рамките на обща стратегия за учене през целия живот за

сектор търговия на дребно, като се вземат предвид съществуващите бариери сред МСП и микропредприятията;
-

създаване на европейски учебни програми на новата професионална фигура на търговския директор, надарен с по-

модерни социални, предприемачески и управленски умения;
-

развитие на гъвкави механизми за валидиране, трансфер и признаване на резултатите от ученето, като се използват

принципите на ЕСТКПОО;
-

осигуряване на сектора с информационно-обучаващия наръчник за новия търговски директор – със силна употреба

на симулация и смесени методи на обучение;
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-

европейска партньорска мрежа за развитие на търговски директори.

Следните документират основните знания, умения и компетентности, необходими на мениджърите в сектор търговия на
дребно. В началната фаза на развитие на проекта RETAIL е било извършено изследване – в дълбочина са проучени много
аспекти на търговския сектор на регионално, национално и европейско ниво.От събраните данни са изготвени заключения
за уменията и компетенциите, необходими за търговския директор. Изследването е фокусирано върху: действителното
състояние, както и на развитието през последните десет години, като: икономическа ситуация, състояние на заетостта,
покупателна способност, демография, образование и продължаващо образование, примери за добри практики.
Стратегията за конкурентност на фирми по проекта RETAIL е доклад, представящ резултатите от фазата на
първоначалните изследвания на Алианса на уменията в сектор търговия. Тя дава един по-задълбочен поглед върху
резултатите от проучването на място и представя профила на търговския директор, дефиниран след обобщените
резултати от двете: констатациите от извършените научни изследвания в сравнение с резултатите от проучването на
място.
Докладът описва основните компетенции, необходими на търговските директори, за:
-

бързо усвояване на нови тенденции;

-

изследване на нови пазари, канали, инвестиране във връзките с клиенти;

-

осигуряване на привлекателни условия на труд и благоприятна за обучение, гъвкава и сигурна среда;

-

организиране на търговския процес към по-добро управление на масовата персонализация и промените в начина на

живот.
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Стратегията също така показва основните бариери/ стимули, срещнати от фирмите при въвеждане на иновативни методи
на обучение в търговския сектор, описва основните факти, основани на предимствата при управление на МСП с
интензивно използване на знания и гъвкава сигурност и идентифицира възможните стимули, които биха могли да
мотивират фирмите да инвестират в обучение.
3.2. Знания, умения и компетенции на търговските директори
Проектът RETAIL използва следните определения на знания, умения и компетенции, определени от Европейската
квалификационна рамка:
 компетенция – способността за използване на знания, умения и личностни, социални и/ или междуличностни
умения в работа, обучение или професионално развитие; в контекста на ЕКР компетенцията се описва по отношение
на отговорност и самостоятелност;
 знания – резултатът от асимилация на информация в процеса на учене. Знанията са съвкупност от факти, принципи,
теории и практики, които са свързани с определена сфера на работа или обучение, в контекста на ЕКР знанията се
описват като теоретични или фактически.
 умения – способността да се прилагат знанията и да се използва „ноу-хау” при изпълнение на задачи и решаване на
проблеми, в контекста на ЕКР уменията се описват или като познавателни, включващи прилагане на логическо,
интуитивно и творческо мислене, или практически – включващи сръчност и употреба на методи, материали, уреди и
инструменти.
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Знанията, уменията и компетенциите за основните работни задачи на търговския директор са описани като единици
резултати от ученето под заглавията, включени в Матрица на ЕСТКПОО за квалификацията „Търговски директор”:
Търговия на дребно-Е1

Продукти и пазари

Търговия на дребно-Е2

Бизнес организация и управление

Търговия на дребно-Е3

Търговски маркетинг

Търговия на дребно-Е4

Продажби и работа с клиенти

Търговия на дребно-Е5

Управление на човешките ресурси

Търговия на дребно-Е6

Право и регламенти

Търговия на дребно-Е7

Икономика и счетоводство

Търговия на дребно-Е8

ИКТ

Търговия на дребно-Е9

Комуникация

Търговия на дребно-Е10

Трансверсални умения

Съответствието с тези единици резултати от ученето определя пълната квалификация на европейския търговски директор.
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