Резолюция № 8

За изграждане на модерни макрополитики в образованието чрез
ефективен социален диалог
Отчитайки липсата на национална стратегия за българското образование
като един неотменим приоритет за устойчиво развитие и просперитет на
страната ни, КТ „Подкрепа“ счита за наложително да активизира своите
политики и действия за постигане на:
- Излизане на синдикатите от ролята на формален партньор и
превръщането им в активен участник при формирането на политиките за
реформи в българското образование, съгласно европейските и световни
стандарти. Превръщане в законово задължителни постигнатите чрез
социалния диалог в образованието резултати;
- Разширяване обхвата на социалния диалог за формиране на по-качествени
образователни политики и за създаване на предпоставки за целенасочено
партньорство между професионалното образование и бизнеса;
- Създаване на национален научен институт по образование, който да
анализира и обобщава българския и световен опит, да планира и предлага
правилни стратегии и политики;
- Приоритетно финансово осигуряване и обезпечаване на образователните
дейности в страната, което да достигне поне 6% от БВП;
В сферата на предучилищното и училищно
“Подкрепа“ ще насочи целеви усилия към:

образование,

КТ

- Повишаване на ролята на синдикатите при формиране на националната
политика по подбора и задържането на младите учители в системата;
- Активизиране на участието на синдикалните структури в изпълнението на
мерките за подобряване на профилактиката и превенцията на
професионални заболявания, в борбата срещу професионалното „прегаряне“
и в механизмите за съхраняване на учителската професия;
- Включване на задължително Гражданско образование в образователната
ни система и създаване на механизми за противодействие на нарастващата
агресия в училищата;
- Подкрепа на реформите в професионалното образование за преодоляване
дисбаланса на пазара на труда. Активизиране включването на социалните
партньори в системата на ПОО и партниране с всички отговорни
институции;

- Въвеждане на мандатност за директорите на образователните институции
чрез нова политика за подбора и назначаването им с участие на
представителните синдикати;
- Ускорено изграждане на принципно нова дигитална среда за комуникации
във всички образователни и административни процеси на средното
образование;
- Политика за привличане и задържане на деца и ученици, останали извън
обхвата на образователната система;
- Политика за баланс на половете в кадровия състав на педагогическите
специалисти.
Относно висшето образование нашата най-важна цел е подобряването
на подготовката на кадри за пазара на труда. В този смисъл:
- КТ „Подкрепа“ подчертава, че в условията на свободно движение връзката
между пазара на труда и висшите училища е изключително важна;
- Ние ще работим за подобряване на модела на управление и финансиране
на висшите училища, за оптимизиране на системите им за оценка на
качеството, и дейността на академичния състав;
- Определянето на субсидията за висшите училища трябва да бъде
обвързана с много фактори, но основните са: реализация на студентите,
оценка от акредитацията, съотношение преподаватели студенти и др.

КТ „Подкрепа“ посочва образованието като сфера с изключително
важни функции и значение както за бъдещето на страната ни, така и за
живота на отделния индивид. Затова настоява за качествена промяна на
неговата системата, насочена към бъдещето и осъществена чрез активен
диалог и партньорство, както и чрез засилване на международното
синдикално сътрудничество!

