
 „Учете през целия живот” – нов образователен портал на Министерството на 

образованието, културата и спорта на Испания, насочен към обучението на 

възрастни 

 

Новият образователен портал „Учете през целия живот”, чието създаване бе 

оповестено в края на 2014 г., е продукт на сътрудничеството между  Министерството на 

образованието, културата и спорта, и автономните области на Испания. Неговата цел е 

да разпространява офертите за учене на възрастни, направени на територията  на цялата 

страна, както и да предоставя ресурси за обучение на гражданите. 

Основната цел на портала е да ориентира възрастните относно обучителните 

пътеки, които биха им позволили да напредват в личностното, общественото и 

професионалното си развитие в съответствие с тяхното образователно равнище и 

подготовка, независимо от образователната система, в която са ги придобили. Освен 

това порталът предоставя ресурси на всяко лице, което желае да учи или да подпомага 

други лица в ученето. По този начин се прави опит за подобряване на очакванията на 

гражданите в областта на ученето през целия живот. 

В рамките на портала инструментът „Информирай се” се предлага като ресурс, 

проектиран да ръководи потребителя в избора на образователен маршрут, който в на-

голяма степен да съответства на неговия профил, както и да посочва какви 

възможности за обучение отговарят най-много на неговите нужди и среда. Също така 

посочва ключови аспекти на различните видове образование: изисквания, 

продължителност, структура, изход и центрове, в които се преподават. Ето защо, това е 

информационен инструмент с голяма стойност в процеса на ориентиране на 

гражданите.  

Главните адресати на инструмента са възрастните от всички възрасти, които 

искат да се информират за офертите за обучение, които предлага образователната 

система, за подобряване на личните, социалните и професионалните им компетенции, 

за увеличаване на възможностите за заетост или за служебно повишение. 

Порталът „Учете през целия живот” е замислен също като изключително 

полезен ресурс за професионалистите в образованието и ориентирането, в 

обществените услуги и за други хора, които биха искали да го използват за своята 

дейност в областта на образователното и професионалното съветничество. 

Порталът е замислен и призван да бъде един жив ресурс, в непрекъснато 

обновление, който да се превърне в бъдеще в пространство за самообучение. 

  


