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Образование за възрастни 

 „Цялостта от организирани образователни процеси, независимо от 
съдържанието, равнището и методите, от формалния им или 
неформален характер. Тези процеси продължават или заместват 
началното образование... и благодарение на тях възрастният човек 
развива своите умения, обогатява своите знания, подобрява своите 
технически или професионални квалификации или има възможност да 
ориентира личността си в нова посока, като тези процеси позволяват 
да еволюират неговите нагласи и поведение в двойната перспектива 
на цялостно разгръщане на личността и на участие в социално-
икономическото и културно развитие.“ (ЮНЕСКО) 

 

 Образование в контекста на устойчивото развитие - образование за цял 
живот, адаптиращо човека, насочено практически, развиващо хармонично 
личността му, осигуряващо разнообразни и съдържателни преживявания, 
насочени и към адаптирането му към условията на глобалното общество. 

 

 Обръщане на фокуса от обучението към ученето - важно е не какво 
учителите трябва да покрият и какви предметни области да обхванат, а 
какви умения трябва да усвоят учениците. 



Образование (учене) през целия 
живот. Какви са начините на учене? 

 Формално – организирано образование в официалните 
институции  

 Неформално – образователна дейност извън установената 
система за формално образование, без акредитирани 
курсове и сертификати, незадължително, може да е в 
групи, подпомага се, но може да се провежда и във 
формални институции 

 Информално – непряко, в отворени групи, без степени и 
сертификати, без учебен план, без външни стимули, 
интегрирано в дейностите на ежедневието (посещение на 
музей, библиотека, пътуване...), неорганизирано 

 Самостоятелно – автономно учене, обучаемият сам избира 
материалите, времето, мястото, средствата, медиите и т.н., 
сам определя образователните нужди 



Проект EASY - Лесен достъп до 
образование: включване на всички 

11 партньори от 6 страни: 

 5 организации с 

нестопанска цел  

(библиотека в Словения, 

музей в България, женска 

организация в Турция, 

Организация за пожарна 

безопасност във Финландия, 

Дневен център за възрастни в 

Германия) 

 6 образователни институции 

(университети и центрове за 

обучение)  

 



Информалното обучение – учене в 
движение 

 Експертите смятат, че ние получаваме 
70% от нашите знания и умения извън 
образователните институции, докато сме 
със семейството си, пазаруваме, в 
разговор със съседа, сърфхиране в 
интернет, посещение изложба, музей и др. 
Често ние дори не забелязваме, което 
означава, че то просто се случва повече 
или по-малко в движение. 



МУЗЕЯТ – ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА ЗА 
НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

    В перспективата на 
“образование през 
целия живот” новата 
задача на музея като 
институция е да 
осигури подходящи 
ситуации за учене. 



Текстилът в  облеклото ни и около нас 

 Как да изберете дрехите 
си не само като дизайн, 
но и като материал; защо 
платовете, изработени от 
естествени материали са 
по-скъпи от синтетичните 
и как да ги разпознаваме. 


