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Abstract: Тhe presentation includes the following discussion points: making
easier the access to information about educational opportunities and qualifications;
making easier the application process; ensuring flexible learning; ensuring learning
support for non-traditional students; employability in rural regions; future skills and
how to develop employability skills. The main questions raised were: Do we know
which skills? Do we understand these? Do we know how to develop them in our
students? Can we manage with this all by ourselves? What else is needed? Why
ensuring employability skills is still a challenge for our universities?
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Предизвикателства и решения в осигуряване на
достъпно образование и пригодност за заетост в
селските райони
Кръгла маса – панелна презентация
Патриция Георгиева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Резюме: Презентацията включва следните дискусионни точки:
улесняване на достъпа до информация за образователни възможности и
квалификации; улесняване на процеса на кандидатстване; осигуряване на
гъвкаво обучение; осигуряване на подкрепа за обучението за нетрадиционни
студенти; пригодност за заетост в селските райони; бъдещи умения и как да
развият умения за намиране на работа. Основните повдигнати въпроси са:
Знаем ли кои умения? Разбираме ли ги? Знаем ли как да ги развиваме в
нашите студенти? Можем ли да се справим с всичко това сами? Какво друго е
необходимо? Защо гарантирането на умения за намиране на работа е все още
предизвикателство за нашите университети?
Ключови думи: селски райони, образование, достъп, пригодност за
заетост, умения.
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