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РЕЗЮМЕ 

 

Настоящият доклад е разработен в рамките на проект № 2012 – 3551 / 001 – 001 „BG – 

Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. Проектът се 

осъществява в периода 2012-2014 г. от Министерството на образованието и науката – 

Национален координатор за учене на възрастни с финансовата подкрепа на Програмата на 

Европейския съюз „Учене през целия живот”. 

В първия раздел на доклада са представени практики на седем европейски страни за 

взаимодействие на заинтересованите страни и мониторинг на сектора за учене на възрастни. 

Посочени са отговорните институции и организации за изпълнението на политиката за 

развитието на този сектор, целите, които ги обединяват, както и механизмите, които се 

прилагат, за координиране, наблюдение и оценяване на процесите.   

Във втория раздел на доклада е представено предложението на екипа за изпълнение на 

проекта за структура и етапите за изграждане на националната система за мониторинг в 

България. Представени са предложения за цели и принципи на национална система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни. Формулирани са ключови въпроси, на които 

може да се отговори с помощта на НСМСУВ. 

В заключение са представени предстоящите дейности в рамките на настоящия проект, 

свързани с изграждането на система за мониторинг на сектора за учене в България. 

В доклада са използвани следните ключови понятия:И 

мониторинг – систематично и непрекъснато наблюдение на даден процес, за да се открие 

съответствие с желан или предполагаем резултат; 

индикатори – отделни показатели (признаци), които характеризират протичащи в 

обществото процеси; 

емпирично социологическо изследване – основно средство за набиране на емпирична 

социологическа информация (за конкретни факти от обществената действителност), нужна за 

развитието на социалната теория и за вземането на управленски решения; 

лонгитюдни изследвания – емпирични изследвания, които имат за цел да разкрият 

тенденциите в развитието на сложни процеси в по-продължителен период от време. 
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 Раздел 1. ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ЗА МОНИТОРИНГ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ 

1.1. Австрия 

Основна характеристика на австрийската образователна система е нейната отвореност, 

разнообразие и богатите възможности, които предлага. Държавната отговорност за 

образованието на възрастните е разпределена между различни министерства. За общото 

образование за възрастни и за училищата за работещи отговаря Федералното министерство 

на обучението, изкуството и културата. Образованието за възрастни в рамките на 

университетите или специализираните висши училища е задължение на Федералното 

министерство на науката и изследванията, ако то не е включено в рамките на автономията 

на университетите.  

Ресорната отговорност за професионалното образование и продължаващото обучение и 

квалификацията за трудовия пазар носи Австрийският център за услуги на трудовия 

пазар.  

Най-общо в Австрия за образованието за възрастни освен официалните инстанции в 

държавата, провинциите и общините, сериозен ангажимент са поели и останалите 

заинтересовани страни в сектора, които са консолидирани в Конференцията за образование 

на възрастни (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs, KEBÖ). Конференцията е 

работна група, обединяваща всички институции за образование на възрастни, посочени във 

Федералния закон за насърчаване на образованието и обучението на възрастни (EB-FG). Това 

са десет австрийски неправителствени организации с нестопанска цел.  

Конференцията основава своята дейност върху принципите на сътрудничеството и 

дискусията. Обединението се е утвърдило като ефективна възможност отделните колективни 

членове - основни актьори в австрийския сектор за учене на възрастни - да представят, 

съгласуват и формулират своите общи интереси. Това взаимодействие осигурява силното им 

влияние върху обществените отношения и ги превръща в незаобиколим фактор във всички 

социално-икономически процеси, протичащи в Австрия.  
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Асоциацията на австрийските народни училища поддържа онлайн платформа 

(Knowledgebase Erwachsenenbildung), организирана по теми, свързани с теорията и 

практиката на образованието за възрастни в Австрия. Тя предоставя актуална 

информация за структурата, организацията, статистиката и историята на сектора за 

учене на възрастни в Австрия. 

Интегрираният характер на дейностите в сектора за учене на възрастни в Австрия е 

резултат от координацията между публичните институции на федерално, провинциално и 

общинско равнище и широк кръг от заинтересовани страни, включително различни 

структури на работодателите (камари), работниците и служителите, религиозни общности, 

отраслови/браншови обединения и др. 

Всички индивидуални и колективни субекти в сектора за учене на възрастни в Австрия, 

включително и Федералното министерство за обучение, изкуство и култура са обединени от 

следните общи цели:  

 ефективна координация на локално и регионално равнище; 

 разработване на общи цели, концепции, задачи и проекти; 

 широка публичност и прозрачност на общите интереси; 

 акцентиране върху проектния подход; 

 измерване на резултатите чрез разнообразни статистически методи; 

 провеждане на съвместни събития и други общи инициативи; 

 постоянна връзка между участниците в процесите и взаимна заменяемост; 

 съвместно планиране и формулиране на предложения пред държавните органи; 

 ефективно съотношение между общо и професионално образование. 

Опитът на Австрия е широко признат за „добра практика” на европейско ниво по отношение 

на осигуряване на широко и равнопоставено участие на различните действащи лица в 

сектора за учене на възрастни.  

Следва да се отбележи още една „добра европейска практика”, прилагана в Австрия. През 

2009 г., още преди приемането на новата стратегия за учене през целия живот, в страната са 

разработени стандарти за обществено участие, които са одобрени от министерския съвет и 

препоръчани за използване на федерално ниво. Документът включва основни принципи и 

подробни стандарти за различните стъпки на процесите на обществено участие (чрез 
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предоставяне на информация, консултации или сътрудничество) при подготовката, 

провеждането, мониторинга и оценката на публични политики. 

Системата за мониторинг и оценка в сектора за учене на възрастни се базира на 

сътрудничество между основните действащи лица в сектора. Електронна платформи за 

координация между заинтересованите страни и за отчетност се поддържа от Федералното 

министерство на образованието, изкуството и културата . През 1985г. към Конференцията за 

образование на възрастни (KEBÖ) се създава статистическа група, която събира, 

обобщава и анализира информация по определени индикатори, свързани с 

оперативното и стратегическо развитие на процесите в сектора. 

Осигуряването на качество в сферата на образованието за възрастни в Австрия е важна 

област, в която през последните години се наблюдава развитие в посока унификация и 

приемане на национални стандарти. Въвеждат се трите основни акредитационни системи за 

осигуряване на качество в сектора, а именно: 

 Акредитация на доставчици, извършвани от O-Cert/AT-Cert; 

 Акредитация на персонала, извършвана от Австрийската академия за продължаващо 

образование (Weiterbildungsakademie - WBA); 

 Акредитация на програми, извършвана от Инициативата за учене на възрастни 

(Initiative Erwashenenbildung); 

Австрийският сектор за учене на възрастни се определя като образцов за Европа. В период на 

финансово-икономическа криза той е ключов фактор за икономическия успех на страната. 

Секторът се отличава с високо качество на провежданите дейности и с гъвкавост, посрещат 

се разнообразните потребности на различни целеви групи, включително и на лица, които 

започват или се връщат към учебни дейности в по-късни етапи от своето личностно развитие. 

Важна особеност на австрийския сектор за учене на възрастни е тясната връзка между 

икономиката и образованието. 

1.2.  Дания 

Датският сектор за учене на възрастни е силно развит. Създадените правна рамка, структури, 

политики и стратегии функционират по начин, който улеснява обучението на възрастни на 

всички образователни нива. През последните години в страната се провеждат реформи, 
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които рефлектират върху развитието на датската образователна система, вкл. и върху 

професионалното обучение на възрастни и ученето през целия живот.  

Според провежданата от правителството политика образователните организации  се 

разглеждат като самоуправляващи се институции с цел да се осигури по-богата среда за 

образование с редица възможности за учещите във всички региони и възрасти. Поради това 

политиката действа и в насока институциите да имат независимост и децентрализирана 

отговорност относно образователните възможности и развитието си.  

Министерството на образованието отговаря за началното, средното образование, 

професионалното образование и обучение, продължаващото обучение отделно от 

университетите и професионалното обучение за възрастни; Министерството на науката, 

технологията и иновациите отговаря за университетските и изследователски програми; 

Министерството на културата носи отговорност за специалностите в Кралската академия за 

изящни изкуства, музикалните академии, университетите по библиотекознание и тези по 

архитектура; Министерството на отбраната отговаря за провеждането на военното обучение. 

Основните заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни в Дания са държавата, 

общините, самоуправляващите се образователни институции и социалните партньори. Все 

повече обаче на пазара се утвърждават и частни доставчици, особено в областта на 

професионалното и продължаващото професионално образование и обучение.  В масовия 

случай програмите   се осъществяват в тясно сътрудничество с местните предприятия и 

професионални училища и са съобразени с нуждите на местния пазар на труда. Различни 

заинтересовани са ангажирани и в предоставянето на неформално обучение, като сред тях се 

открояват гражданските организации и малките частни компании. 

В най-общи линии в Дания насърчаването на обучението на възрастни се приема като 

споделена отговорност. Индивидите са отговорни за непрекъснато развитие на 

компетенциите си съгласно изискванията на пазара на труда. Задача на предприятията е да 

осигуряват развитие на компетенциите на заетите според нуждите на самото предприятие. 

Ролята на социалните партньори е да допринасят за развитието на работната сила и на 

предприятията като места, където се учи по време на работа. И накрая, ролята на властите е 

да осигурят добра рамка, адекватни образователни програми и необходимите стимули, така 
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че всеки индивид на пазара на труда да има възможност да участва във форми на учене на 

възрастни. 

В диалог с всички заинтересовани страни, и най-вече със социалните партньори, са 

формулирани следните цели в областта на обучението на възрастни: 

 Всеки трябва да участва в учене през целия живот; 

 Образованието и обучението за възрастни трябва да бъдат ефективни и гъвкави; 

 Образованието и обучението за възрастни трябва да дават възможност на всеки да 

повиши компетентността си; 

 Образованието и обучението за възрастни трябва да отразяват промените в 

изискванията към квалификацията и в нуждите на пазара на труда. 

За постигане на тези цели в стратегията за учене през целия живот са заложени конкретни, 

финансово осигурени мерки. 

Институционалната структура за обучение на възрастни в Дания е устойчива, а отношенията 

между основните участници в процесите са стабилни, което осигурява и ефективен 

мониторинг на сектора. Наред с европейските инструменти за мониториране на обучението 

на възрастни (наблюдение на работната сила, проучване на образованието за възрастни) се 

налага да бъдат провеждани и допълнителни наблюдения в различните форми на този вид 

обучение. 

През последните 10 години в страната са изпълнени или са в процес на изпълнение 

значителен брой изследователски проекти в областта на ученето за възрастни и 

продължаващото обучение. Те имат за цел да очертаят нови, по-общи познания за процесите, 

свързани с ученето през целия живот, вкл. във формалното, неформалното и 

самостоятелното учене. Министерството на образованието финансира някои изследвания и 

програми, които са фокусирани върху: 

 кариерно ориентиране; 

 индивидуално планиране на образованието; 

 развитие на ИКТ в образователните програми; 

 резултати от ученето; 

 качествено развитие; 

 повишаване на квалификацията и уменията на учителите; 
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 взаимодействие между професионалното обучение и общото образование за 

възрастни; 

 бариери пред възрастните учещи и тяхната мотивация; 

 взаимодействие между образование и обучение, както и обучение на работното 

място; 

 признаване на предишно обучение и знания.  

По отношение на цялостната оценка на образованието и обучението важна роля играе 

датският институт за оценка, който е независима държавна институция към 

министерството на образованието. Институтът е отговорен за оценката на всички нива на 

образователната система, включително обучението на възрастни, и провежда периодични 

проучвания по собствена инициатива или по заявка на министерства, местни власти или 

образователни институции. 

1.3.  Естония 

От 1996 г. насам естонската образователна политика се основава на концепцията за учене 

през целия живот. След присъединяването на страната към ЕС развитието на ученето на 

възрастни в контекста на УЦЖ става един от основните приоритети на образователната 

политика в Естония. 

Отговорността за развитието на образованието и обучението на възрастни е разделена между 

няколко министерства. Водещото министерство в сферата е Министерството на 

образованието и изследванията. Създаването на достъпни възможности за учене обаче 

изисква секторът да бъде отчетен и в други, подкрепящи политики /данъчна политика, 

социални мерки, активна политика на трудовия пазар/, което прави сътрудничеството между 

Министерството на образованието и изследванията и други институции и организации, като: 

Министерство на социалните дела, . Министерство на икономиката и комуникациите, 

Министерство на финансите, Естонският фонд за осигуряване срещу безработица 

Фондация Архимед и Националният център за изпити и квалификации, Естонската 

агенция за квалификации, Асоциацията на обучителите на възрастни в Естония 

ANDRAS, Естонската асоциация за неформално обучение на възрастни (ЕNEA)  
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Съгласно Плана за развитие на обучението на възрастни в Естония 2009-2013, 

мониторингът се извършва на различни равнища. 

 Статистическата служба Statistics Estonia е държавна агенция към 

Министерството на финансите, която осигурява обективна информация за 

сектора; 

 Министерството на образованието и изследванията прилага Естонската 

информационна система за образование (национален регистър на 

образованието), за да съхранява информация за обучението на възрастни.  

Един от най-важните и ефективни инструменти за мониторинг и оценяване е лицензът за 

обучение, който министерството издава на центровете за обучение на възрастни. Той се 

издава със срок на валидност поне една година, а след изтичане на срока трябва да се 

подновява. Притежателите на лиценз са освободени от данък върху доходите в размер, 

съответстващ на разходите за обучение.  

Система за вътрешно и външно оценяване се прилага от Естонската асоциация за 

неформално образование на възрастни ENEA. 

Институциите за формално образование са започнали да разработват система за качество, 

базирана на вътрешното и външното оценяване, която обхваща и сектора за учене на 

възрастни. 

Мерки от Плана за развитие на образованието на възрастни 2009 - 2013 г., в изпълнение на 

общата цел 5 „Ефективно управление на системата за образование на възрастни“, 

предвиждат проактивна роля на Министерство на образованието и изследванията при 

картиране на съществуващите проучвания и анализи на сектора на учене на възрастни и 

провеждане на нови такива.  

1.4.  Ирландия 

Правителствената политика за ученето през целия живот със специален акцент върху 

образованието за възрастни за първи път е изложена подробно в Бялата книга за 

образование на възрастни (DES 2000). В документа се предлага рамка за дейности, 

насочени специално към лицата с ниско образователно ниво. Публикуването на Бялата 

книга поставя ученето през целия живот като ръководен принцип на политиката в 

областта на образованието. 
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Бялата книга се фокусира върху три основни принципа: 

 Системен подход: политиките трябва да обхващат целия житейски цикъл и да 

отразяват многообразието от формални и неформални контексти, в които се 

осъществява ученето. 

 Равен достъп: изискват се проактивни стратегии за справяне с пречките, свързани с 

различията по отношение на социално-икономически статус, пол, етническа 

принадлежност, увреждане. Необходими са целенасочени мерки за групите в риск. 

 Интеркултурализъм: необходими са политики и практики, които да служат на 

разнообразните групи от населението. 

От публикуването на Бялата книга насам финансирането на програми за учене на 

възрастни е многократно увеличено, а политиките насърчават развитието на сектора. 

Ето някои от ключовите промени: 

 Назначен е Министър за ученето през целия живот; 

 Създаден е Национален борд за образование и благосъстояние, който работи за 

решаване на проблема с преждевременното напускане на училище; 

 Създаден е Национален офис за равен достъп до висше образование, който 

подпомага и мониторира участието на слабо представените групи във висшето 

образование; 

 Прилага се Националната квалификационна рамка; 

 Увеличено е финансирането на услуги за грамотност на възрастни, като в цялата 

страна са назначени организатори на ограмотяване на възрастни; 

 В цялата страна са назначени фасилитатори на образованието в общността, които 

активно изграждат връзки между доставчици на неформално и формално образование; 

 Създадени са 40 центъра в рамките на Инициативата за образователно 

ориентиране на възрастни; 

 Осъществени са пилотни инициативи за учене на работното място; 

 Сключени са официални споразумения за партньорство между ключови 

заинтересовани страни. 

Политическият контекст на ученето през целия живот в Ирландия от много години е 

доминиран от системата на „национално партньорство”, включващо правителството и 

социалните партньори. На всеки две години тези актьори постигат споразумение върху 
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национална програма за социално и икономическо развитие, която покрива области като 

заплащане на труда, данъчно облагане, социална политика, образование и обучение. 

Настоящата програма „Към 2016 г.” покрива периода 2006 – 2016 г. ПОО се разглежда като 

един от основните стълбове в структурен и политически план за изграждане и поддържане на 

работна сила с необходимите за пазара на труда умения. 

От началото 2010 г. преименуваното Министерство на образованието и уменията носи 

отговорност за политиката за обучение и придобиване на умения в допълнение към 

съществуващата отговорност за по-нататъшното образование, което включва обучение за 

възрастни и образование след средно за младите хора, които наскоро са завършили средното 

си образование.  Други министерства, които имат определени отговорности в този сектор са 

Министерството на социалната защита, Министерството на правосъдието и правната 

реформа, Министерството на земеделието, рибарството и храните, Министерството на 

туризма, културата и спорта. 

Разнообразието на сектора за учене на възрастни в Ирландия поставя предизвикателства 

пред управлението му – и най-вече пред координацията, комуникацията и мониторинга. На 

национално ниво тече процес на постоянни консултации между правителствените служби, 

доставчиците на образование и обучение и гражданските организации посредством процеса 

на социално партньорство и други регламентирани национални канали. На местно ниво 

координацията се осъществява чрез окръжни или градски бордове за развитие, както и 

местни партньорски споразумения. Много често, например, регионалните офиси на FAS и 

комисиите за професионално образование (VEC) сключват споразумение за сътрудничество. 

Създадени са и ad hoc бордове за образование на възрастни към комисиите за професионално 

образование, които осъществяват връзката с общността и с неправителствения сектор.  

Показателите за напредък по отношение на резултатите от образованието и обучението за 

възрастни намират място в националните стратегии. Напредъкът за постигане на тези цели се 

наблюдава текущо и те се преразглеждат в съответствие с новите тенденции в политиките. 

Понастоящем не съществува специфична база данни за обучението на възрастни. 

Изпълнението на целите се наблюдава на местно ниво посредством данните от националните 

съвети по присъждане на квалификации и националните координатори за отделните 

програми, както и от Отдела за по-нататъшно образование на Министерството на 

образованието и уменията. 
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Резултатите от обучението и постиженията на учащите се измерват по редица начини.  

Националната квалификационна рамка осигурява лесно достъпен стандарт за измерване на 

постиженията на учещите, които желаят да получат квалификация. Програмите, които 

предлагат неподходящи квалификации, се наблюдават и се преразглеждат. Тези прегледи 

обикновено включват обратна връзка от координатори, преподаватели и обучавани. 

Мониторингът на сектора е изправен пред редица предизвикателства, най-вече поради 

неговото разнообразие. Отчита се необходимостта от достоверни и своевременни данни за 

целия сектор за обучение на възрастни, за да се направи информирана оценка на неговите 

силни и слаби страни, както и да се гарантира, че политиката е основана на доказателства и е 

насочена към потребностите на учещите, доставчиците, работодателите и други основни 

заинтересовани страни. 

1.5.  Норвегия 

Отговорността за образованието и обучението за възрастни в Норвегия се разпределя между 

различни равнища и фактори в обществото. Министерството на образованието и 

изследванията  е отговорно за прилагането на двата основни закона, регулиращи сектора на 

формално образование на възрастни – закона за образованието и закона за образованието на 

възрастни.  Общините са отговорни за формалното начално и основно образование на 

възрастните. Те организират и курсове за възрастни имигранти, които се провеждат на 

норвежки език като втори език. Графствата са отговорни за формалното образование за 

възрастни на гимназиално равнище. Други държавни структури като Министерство на труда 

и социалното включване, Министерство на държавната администрация и административната 

реформа, Министерство на здравеопазването и здравните услуги и Министерство на 

търговията и промишлеността също осъществяват дейности за обучение на възрастни. 

Министерството на децата, равенството и социалното включване носи отговорност за 

имигрантите, включително и за обучението им по норвежки език, но общините са пряко 

ангажирани – те са длъжни да осигурят езиково обучение за имигрантите до три месеца след 

настаняването им на територията на общината. 

Дирекцията за образование и обучение е изпълнителен орган, подчинен на министерство 

на образованието и изследванията. Основните задачи на тази дирекция са свързани с 
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образователното съдържание във формалното основно и средно образование, както и с 

валидирането на резултати от предходно учене на възрастни.  

Норвежкият институт за образование на възрастни (VOX) е правителствена агенция, 

която работи за насърчаване на участието в общността и професионалния живот чрез 

подобряване на нивото на компетентност на възрастните. Институтът разработва, анализира 

и разпространява знания за обучението за възрастни, като прилага Програмата за основни 

умения в трудовия живот (BKA). Тя предоставя грантове на образователни курсове на 

асоциации и институции за дистанционно обучение, на фирми и предприятия, както и 

подкрепа за развитие на педагогическия персонал в тези организации.  

VOX, също така, носи отговорността за обучението на възрастни в основни умения – 

индивидуализирани обучения по четивна и числова грамотност, ИКТ и умения за устна 

комуникация. В сътрудничество с предприятия и доставчици на обучение агенцията 

разработва методи на база установените целеви описания на компетентностите, създава и 

прилага инструменти за мониторинг и оценка. От 2011 г. към агенцията функционира и 

национално звено за кариерно ориентиране. 

Правителствените агенции в Норвегия работят в тясно сътрудничество със социалните 

партньори и граждански организации, активни в сектора на учене на възрастни. 

Неправителственият сектор в страната е силен и консолидиран в асоциации, които го 

представляват като партньор на изпълнителната власт в разработването, провеждането и 

мониторинга/оценката на комплексна политика за учене на възрастни.  

Правителствената агенция за учене през целия живот VOX е създала и поддържа 

статистическа банка, която осигурява на заинтересованите страни в сектора на учене на 

възрастни и на изследователите солидна база данни за наблюдение на участието на 

възрастни във формално и неформално образование и обучение, обучение по време на 

работа, кариерно ориентиране, валидиране на предходно учене и обучение по норвежки език 

за имигранти. Статистическата банка съдържа данни от публични регистри, както и от 

изследвания, провеждани от VOX или други изследователски агенции. Банката е достъпна 

онлайн. 

Върху мониторинга на сектора за учене на възрастни влияе и норвежката образователна 

традиция по отношение на оценяването. В Норвегия твърде малко се акцентира върху 
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формално структурираната и организирана система за оценяване. Формиращото оценяване е 

инструмент, при който се оценяват резултатите от ученето, а не самия факт на преминатото 

обучение. Това служи и за показател на нарастващия интерес към ученето. В областта на 

професионалното образование и обучение са осъществени пилотни проекти, свързани с 

формиращото оценяване. Една от основните цели на тези пилотни проекти е осигуряване на 

качествен учебен процес, т.е. да се акцентира на учебните процеси и учебните резултати. 

Тези тенденции рефлектират и върху методите за оценяване на образованието и обучението 

за възрастни. В норвежката нормативна уредба на средното образование се посочва, че 

основа за оценка на учениците са целите, описани в ядрото на учебния план и учебните 

програми за всеки един курс. В Норвегия е направено много, за да се развият форми на 

изпити, които са интердисциплинарни и използват механизми, близки до реалния живот.  

Инструментите и механизмите, които се използват за наблюдение и оценка на програмите в 

сектора на неформалното образование, както и осъществения проект KVASS (2004-2005), 

довеждат до създаване на набор от общи стандарти за качество в обучението за възрастни. 

Проектът е осъществен от няколко неправителствени организации и има за цел се 

стандартизират процесите за образователно планиране и документиране. Към Норвежката 

асоциация за обучение на възрастни е създаден Комитет по качеството, който дава съвети и 

консултира по проблемите на осигуряване на качеството. Подобен постоянен комитет е 

създаден и към Норвежката асоциация за дистанционно образование, която е разработила и 

публикувала стандарти за качеството на дистанционното образование.  

1.6. Словакия 

В Словакия сътрудничеството между органите на държавната администрация и останалите 

заинтересовани страни се осъществява в повечето случаи посредством комитети с 

координационни и консултативни функции. 

Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта е централният орган 

на държавната администрация, ангажиран с развитието на образователната система; 

функционират 8 регионални офиса на министерството с функции по инспектиране. 

Комитетът на Националния съвет за образование, младеж, наука и спорт е 

консултативен орган, който участва в подготовката на нормативни актове в сферата на 

дейност на министерството. Комитетът на правителството на Словашката република за 
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професионално образование и обучение е консултативен орган в сферата на 

професионалното образование и обучение, разглежда предимно концептуални и 

стратегически документи в тази област от гледна точка на икономическите и социални 

нужди в страната. В сферата на кариерното ориентиране и консултиране основен орган за 

координация и изпълнение на политиката е Националният форум за ориентиране през 

целия живот, създаден през 2008 г. към министерството на образованието. Функциите на 

секретариат на форума изпълнява  Националният институт за учене през целия живот, който 

се управлява пряко от министерство на образованието. 

Неправителственият сектор в сферата на учене на възрастни в Словакия е добре развит и 

консолидиран; от тази гледна точка е полезен партньор и незаобиколим фактор при 

провеждане/оценка на комплексна политика за учене през целия живот. Такива силни 

сдружения са Асоциацията на институциите за образование на възрастни в Словакия и 

Словашката академична асоциация за учене през целия живот. 

Прави впечатление, че заинтересованите страни – социални партньори и граждански сектор, 

вкл. обединения на доставчици на обучение – са добре представени в органите, 

осъществяващи мониторинг и оценка на политиката в сектора на учене на възрастни, а 

именно в Акредитационния борд  за продължаващо обучение (в професионалното 

образование и обучение) и Акредитационната комисия (във висшето образование). 

Местното самоуправление в Словакия също осигурява подкрепа за провеждане на 

кохерентна политика за учене през целия живот. Сдружението на общините за образование 

насърчава креативност, ефикасност и активност от страна на териториалните власти да 

отговорят на нуждите и интересите на гражданите, общините и регионите по отношение 

ученето на възрастни. В началото на настоящия програмен период правителството инициира 

програмата „Учещи региони”, с което прави опит да насърчи създаването от мрежи на 

заинтересовани страни на местно ниво, но партньорствата постепенно угасват с 

прекратяването на европейското финансиране към края на програмния период. 

Характерна за Словакия особеност е широкото използване на онлайн платформи и 

информационни системи за мониторинг, анализ и планиране на обучението на възрастни 

в страната. 
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Съгласно закона за учене през целия живот от 2009 г. системата за мониторинг и 

прогнозиране на необходимостта от обучение е комплексен институционален механизъм за 

събиране и оценка на информация за нуждите на пазара на труда. Поддържа се в 

сътрудничество между министерството на образованието, други държавни институции и 

социалните партньори въз основа на унифицирана методология, която формулира 

качествените и количествени изисквания към квалификацията, нужна на пазара на  труда. 

Резултатите, под формата на прогноза, се публикуват на всеки три години в публичен 

регистър на потребностите от образование. 

Според същия закон националната система от квалификации е публично достъпен 

регистър, който съдържа описание – под формата на стандарти за квалификация и оценка -  

на квалификациите по професия и по част от професия, които се признават в Словакия.  

Националната система на професиите е национална обединена информационна система, 

която описва стандартните изисквания на пазара на труда към индивидуални работни 

позиции. Определя изискванията за професионални умения и практически опит. Поддържа 

се публичен регистър на професиите, който включва база данни с националните стандарти за 

професии, класифицирани по икономически дейности.  Регистърът, който все още не е 

пълен, дава възможност да се проверят изискванията на работодателя към 

квалификационното равнище на работника/заетия. 

Електронният регистър на компетенциите съдържа база данни за компетенциите 

(професионални знания, професионални умения и общи умения). Той служи като връзка към 

квалификационните стандарти в националната система за професиите, описана по-горе. 

Бързото търсене на възможности за продължаващо образование и обучение на възрастни се 

улеснява от информационния портал „Интегрирана система на типичните позиции”, 

създаден като инструмент за мониторинг на образователните нужди от работодателите, както 

и за опростяване на комуникацията на пазара на труда. Важен стимул за създаването му е да 

бъде подпомогната комуникацията между работодателите и образователните институции, 

както и да бъде отправна точка за хармонизация на процесите на пазара на труда със 

системата за учене през целия живот.  

Информационната система за продължаващото образование UIPŠ е публична и се 

поддържа от института за информация и прогнози в образованието. Събират се и се 

обработват данни от институциите, които предлагат обучителни услуги. Ежегодно 
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информация предоставят  над 500 доставчици на обучение за възрастни (лица на възраст над 

15 години).  Информационната система за продължаващото образование на министерството 

на образованието, създадена със закона за учене през целия живот служи като инструмент за 

информиране и консултиране на развитието на продължаващото образование в СР, като 

съдържа информация за всички акредитирани програми,  съответните доставчици и друга 

полезна за потенциалния учещ информация. 

1.6.  Финландия 

В последното десетилетие, с цел смекчаване ефекта на икономическата криза във Финландия 

е проведена цялостна реформа на обучението и образованието за възрастни, ръководена от 

Комитет за цялостна реформа в обучението и образованието за възрастни.  

Образованието за възрастни във Финландия обхваща три категории: образование по 

собствена инициатива, обучение на персонала (или обучение по време на работа) и обучение 

за пазара на труда. Министерство на образованието отговаря за образованието по собствена 

инициатива, министерство на заетостта и икономиката – за обучението за нуждите на пазара 

на труда, а обучението на персонала е задължение на работодателите. 

Съветът за Учене през целия живот е експертен орган в рамките на министерството на 

образованието, в чиито прерогативи е и развитието на образованието за възрастни. Съветът 

за учене през целия живот разглежда въпроси, отнасящи се до сътрудничеството между 

образованието и професионалния живот, както и условията за учене през целия живот и 

образование на възрастни.  Друга задача е да оценява въздействието на промените върху 

образователните потребности на възрастното население и съответно върху политиката за 

учене през целия живот.  Съветът насърчава сътрудничеството между институциите за висше 

образование, доставчиците на обучение и образователните институции, следи за 

изпълнението на условията за учене през целия живот и предлага необходимите мерки за 

развитие и насърчаване на научните изследвания, свързани с ученето през целия живот, 

развитието на педагогическата дейност и международното сътрудничество. 

Центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда (ELY- центровете) 

насърчават сътрудничеството в ученето на възрастни на регионално ниво. Те засилват 

регионалното сътрудничество в сектора на учене на възрастни, като изграждат мрежи между 
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доставчиците на образование, предприятията и други заинтересовани страни. Тяхна задача е 

прогнозирането на тенденциите в развитието на бизнеса и динамиката на заетостта, както и 

на съответните нужди от умения и образование. Тъкмо анализът и прогнозата на промените в 

икономическата среда са ключови елементи при разработването, от центровете ELY и 

регионалните съвети, на стратегии и планове за действие. Събраната информация и 

съответните прогнози позволяват информирано вземане на решения на регионално ниво. 

Центровете ELY отговарят и за прогнозиране на потребностите от образование на възрастни 

– процес, който се води от регионалните съвети. Целта е постигане на съответствие между 

търсенето и предлагането на образование на регионално ниво. Центровете ЕLY планират, 

мониторират и развиват обучението на възрастни. Те разпределят държавните субсидии към 

доставчиците на обучения за възрастни, които обслужват работния живот на участниците. 

Центровете отговарят и за предоставянето на услуги и подкрепяща експертиза за средните и 

малки предприятия и провеждането на търгове и възлагане на договори на доставчици на 

обучение в рамките на политиката за заетост. 

Центровете за заетост и икономическо развитие предоставят услуги за безработните, 

заетите и навлизащите в пазара на труда, както и за работодателите. 

Мониторингът на политиките за учене на възрастни във Финландия се осъществява основно 

от Съвета за учене през целия живот към Министерство на образованието. Задачите на 

съвета включват: 

 Мониторинг на промените в средата, в която се осъществяват образованието и 

трудовия живот и на образователните цели на индивидите, както и оценка на 

тяхното въздействие върху компетентността и образователните нужди на 

възрастното население и върху политиката за учене през целия живот; 

 Мониторинг и насърчаване на ученето по време на трудовата кариера; 

 Насърчаване на сътрудничеството между висшите училища, доставчиците на 

образование и образователните институции и работодателите; 

 Мониторинг на осигуряването на благоприятни условия за учене през целия 

живот и предлагане на необходимите мерки, свързани с необходими корекции и 

по-нататъшно развитие на политиката в тази област; 
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 Насърчаване на изследванията в областта на УЦЖ, развитието на 

педагогическата работа и международното сътрудничество. 

Вследствие на законодателната реформа в образователната сфера от 1999 г. доставчиците на 

образование и обучение са задължени да извършват самооценяване. В допълнение към това 

има и национално оценяване на качеството  и резултатите от образованието и обучението, 

което се извършва от два национални съвета по оценяването. Съветът на висшето 

образование носи отговорност за оценяване на образованието, предоставяно от 

университетите и политехническите институти, докато Съветът по оценка на 

образованието е отговорен за неформалното образование, предоставяно от институциите за 

либерално образование. И двата съвета са под надзора на Министерството на образованието, 

но техният статут се определя по начин, който им позволява да функционират 

самостоятелно.   

 Раздел 2.  ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА 

СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ 

В изпълнение на приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни и за 

повишаване на качеството и ефективността на сектора за учене на възрастни в България, 

Министерството на образованието и науката (МОН) – Национален координатор за учене 

на възрастни ще стартира процес по изграждане на Национална система за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни (НСМСУВ). Първият етап от този процес ще се осъществи в 

рамките на проект № 2012 – 3551 / 001 – 001 „BG – Изпълнение на Програмата на 

Европейския съюз за учене на възрастни” с финансовата подкрепа на Програмата на 

Европейския съюз „Учене през целия живот”. 

2.1. Кое налага разботването и въвеждането на националната система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни (НСМСУВ). 

Разработването на НСМСУВ се налага от:  

 необходимост от дългосрочно наблюдение на политиката за учене на възрастни в 

България във всички нейни аспекти; 

 необходимост от систематизиране на данните във вид удобен за взимащите решения 

хора и институции; 
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 необходимост от по-голяма публичност и достъп до информация за образование и 

обучението на възрастн с цел повишаване ангажираността на обществото и 

увеличаване на участието на възрастното население в УЦЖ; 

 необходимост от система, адекватна на европейските и световни тенденции в обмена 

на данни в областта на образованието и обучението на възрастни;  

 необходимост от установяване на трайна и стабилна връзка между различните 

заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни, липсата на която води до 

лоши резултати, свързани с развитието на този сектор. 

2.2. Процес на подготовка за разработване на модел на НСМСУВ  

Предварителните стъпки, които екипът на проекта предприе преди конкретното 

разработване на модел на НСМБ включват проучвания по проблема, проведени и обобщени 

от екипа на проекта в набор от следните работни материали: 

  Анализ на сектора за учене на възрастни; 

 проучване на опита на други страни-членки на ЕС и подготовка на Компендиум с 

добри практики; 

 допълнителни консултации със специалисти от  БАН и НСИ; 

 внимателното проучване на основните международни документи, засягащи 

изграждането на мониторингови системи на национално ниво:  

 документи и препоръки за изграждане на национални мониторингови програми и 

системи предоставени от SBSTTA: UNEP/CBD/SBSTTA/9/10 "Monitoring and 

indicators: Designing national-level monitoring programmes and indicators";  

 документи и препоръки за изграждане на национални мониторингови програми и 

системи, предоставени от ЕК. 

2.3. Предложение за дефиниция и структура на НСМСУВ 

Националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни (НСМСУВ) е 

система, проследяваща и обобщаваща промените в сектора за учене на възрастни в България 

в дългосрочен план. Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на 

развитието на образованието и обучението на възрастни, съпроводени със събиране, 
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обработка, съхранение и пренос на данни от една страна и чрез система за оценка и анализ на 

въздействията върху социално-икономическото развитие, неговото състояние и мерките, 

които се предприемат за предотвратяване на съществуващите проблеми, от друга. НСМСУВ 

е основен инструмент в помощ при взимане на управленчески решения, имащи отношение 

към образованието и обучението на възрастни в България, като заедно с това обслужва 

нуждите от информация на възможно най-широк кръг ползватели.  

НСМСУВ се състои от два основни компонента:  

 Система, осигуряваща оперативната функционалност на НСМСУВ; 

 Система за оценка и анализ на въздействията върху социално-икономическото 

развитие, състоянието на сектора за учене на възрастни и мерките, които се 

предприемат за предотвратяване на проблемите му. 

Системата, осигуряваща оперативната функционалност на НСМСУВ представлява 

административната и техническа организация на захранването на НСМСУВ с данни - 

дългосрочни наблюдения на компоненти на образованието и обучението на възрастни, 

събиране, обработка, съхранение и пренос на данните към системата за оценка и анализ. Тя 

осигурява синхронизираното изпълнение на всички дейности, обезпечаващи 

функционирането й. Институциите и организациите, които ще поддържат тази оперативна 

функционалност ще бъдат описани подробно при разработване на модела за мониторинг. 

Основно предназначение на НСМСУВ е да обобщава информация в различна степен и във 

вид удобен за ползване от взимащите решения хора и институции. Тази функция се 

изпълнява от Системата за оценка и анализ към НСМСУВ. Тази система представлява 

балансиран набор от индикатори за образование и обучение на възрастни, чиято основна 

роля е да отчита състоянието на сектора за учене на възрастни, въздействията, на които той е 

подложен и ефективността на мерките, които се предприемат за предотвратяване на 

съществуващите проблеми.  

Схема 1: 
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Тази система осигурява връзката между процеса на събиране на данни, тяхната обработка, 

анализ и обобщаване във вид, удобен за използване в процеса на вземане на политически 

решения на национално ниво и изготвянето на националните доклади за напредъка на този 

сектор в България. 

Екипът за изпълнение на проекта предлага Системата за оценка и анализ да се изгради на 

базата на индикаторния подход, поради следните основания: 

 Използването на индикаторите има четири основни предимства: те опростяват 

формата на крайните резултати, имат количествен израз, основават се на стандартни и 

широко утвърдени методики и се намират във взаимовръзка помежду си. 

  Индикаторите обобщават сложни, понякога несъвместими колекции от данни  като 

по този начин опростяват информацията, правейки я по-достъпна. Те се основават на 

сравними научни данни и наблюдения, чиято достоверност е доказана статистически. 

Те дават ясен резултат, който да може да бъде използван от взимащите управленски 

решения и от заинтересованата аудитория.  

 Мониторингът на основата на индикатори е ефективен инструмент за икономично и 

разумно управление и вземане на научно обосновани политически решения. Те дават 

възможност за верифициране на политическите цели и тяхното изпълнение, 

навременно набавяне на информация за съвременното състояние и тенденциите в 



 

 

Страница 25 от 29 

сектора за учене на възрастни и когато е необходимо коригиране на политиката и 

управлението с цел подобряване на състоянието на сектора за учене на възрастни. 

  Индикаторите осъществяват връзката между мониторинга, проучванията и научно 

обоснованата политика. Поради това разработването на рамката на НСМСУВ протича 

в сътрудничеството между експертите в областта на образованието и обучението на 

възрастни и крайните ползватели и отразява както научните, така и социалните 

аспекти на проблема. Такова сътрудничество, в което политиците определят целите и 

мерките, които трябва да бъдат следвани, а експертите определят конкретните 

параметри, разработват мониторингови програми, определят базата, от която започва 

отчитането на съответния индикатор и идентифицират причинно-следствените връзки 

е гарант за устойчивост на НСМСУВ. По този начин чрез индикаторите ще се 

регистрират евентуални негативни промени, преди да е станало късно за вземане на 

мерки за тяхното предотвратяване. 

Екипът за изпълнение на проекта счита, че като първа стъпка в процеса за разработване на 

модел на мониторинг е необходимо да бъде разработена цялостна рамка на НСМСУВ, която 

да очертава основните характеристики и елемeнти предимно на системата за оценка и 

анализ, тъй като веднъж дефинирана, тя ще даде насоки в изграждането на 

административната и техническа организация на захранването на системата с данни. Така, 

логиката в изграждането на НСМСУВ се движи от дефиниране на принципите на системата 

за оценка и анализ към дефиниране на необходимите елементи, данни и информация, които 

да я захранят и да обезпечат правилното й функциониране. 

2.4. Проект на цели на НСМСУВ 

 Основна цел: НСМСУВ трябва да осигурява информационна основа за ефективна 

национална политика за учене на възрастни. 

  Конкретни цели: 

 НСМСУВ трябва да служи за системно наблюдение на сектора за учене на 

възрастни и на процесите, влияещи върху състоянието му с помоща на научно 

достоверни методики за събиране и обработка на данни. 
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 НСМСУВ трябва да служи за оценка и анализ на: състоянието на сектора за учене 

на възрастни; влиянието му върху социално-икономическото развите на страната 

(въздействие); мерките, които се предприемат за предотвратяване на 

съществуващите проблеми. 

 НСМСУВ трябва да служи като основен инструмент за докладване пред 

отговорните европейски и световни институции (policy oriented monitoring). 

 НСМСУВ трябва да действа като система за ранно предупреждение за процеси и 

тенденции, които са пречка за развитието на образованието и обучението на 

възрастни.  

 НСМСУВ трябва да предоставя информация за състоянието на сектора за учене на 

възрастни във вид удобен за ползване от широката общественост и така да играе 

съществена роля във формирането на отговорно гражданско общество в България.  

 НСМСУВ трябва да дава възможност да бъде използвана от най-широк кръг 

ползватели – от различни заинтересовани страни –, държавни институции на 

национално и областно ниво, общини, социални партнъори, обучаващи 

институции, организации на гражданското общество, потенциални учещи. 

2.5. Проект на принципи за изграждането на НСМСУВ 

НСМСУВ се основава нa прилагането на интегриран подход при извършване на мониторинг 

и оценка на сектора за учене на възрастни. Той включва: 

 въвличане на всички заинтересовани страни и широката общественост; 

 интегриране на различните нива на управление – местно, областно, национално. 

Изграждането и функционирането на НСМСУВ се основава на : 

 Принцип на приемственост; 

 Принцип на съвместимост при реализирането на отделните етапи, независимо от 

конкретния изпълнител или оператор; 
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 Принцип на обратната връзка (мониторингов цикъл), при който информацията 

получена на изхода се използва за оценка и изготвяне на препоръки за подобряване на 

работата в сектора за учене на възрастни. 

НСМСУВ е инструмент за подпомагане взимането на управленчески решения на национално 

ниво. 

2.6. Основни въпроси, на които може да се отговори с помоща на НСМСУВ 

Ключови въпроси, които засягат най-общо изпълнението на националните  цели в 

областта на образованието и обучението на възрастни: 

 Какво се променя и в каква степен в сектора за учене на възрастни в България? 

(състояние) 

 Каква е причината за настъпилата промяна? (въздействие) 

 Какво е значението на българския сектор за учене на възрастни като ресурс? 

(използване) 

 Какво се прави в отговор на настъпилите или потенциални промени? (отговор) 

 Има ли България капацитета да формулира и приложи адекватните мерки за 

ограничаване на вредните тенденции? (капацитет) 

Въпроси по отношение на състоянието на сектора за учене на възрастни: 

 Какво е съвременното състояние на сектора за учене на възрастни в България?  

 В каква насока са настъпващите промени в развитието на сектора за учене на 

възрастни в България? 

 Съществуват ли ранни сигнали за проблеми, които изискват спешна намеса с 

подходящи мерки? 

Въпроси по отношение на мерките, които се вземат за подобряване на състоянието на 

сектора за учене на възрастни в България: 
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 Какъв е напредъкът при постигането на основните политически и управленски цели? 

 Известни ли са неадекватни и погрешни политически и управленски решения, които 

водят до влошаване на състоянието на сектора за учене на възрастни? 

 Каква е ефективността на мерките за прилагане на активната политика на пазара на 

труда, УЦЖ и т.н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият доклад, разработен в рамките на проект № № 2012 – 3551 / 001 – 001 „BG – 

Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, който се 

осъществява с финасовата  подкрепа на Програмата на Европейския съюз „Учене през целия 

живот”, е свързващото звено между предварителните дейности, необходими за 

разработването на система за мониторинт на сектора за учене на възрастни, и същинските 

дейности за разработване на модела на системата. Той предоставя предложения, които ще 

бъдат публикуване за широко обсъждане на електронната страница на проекта: 

http://LLL.MON.BG 

За създаване на първоначални условия за действие на система за мониторинг на сектора за 

учене на възрастни в България в периода м. септември 2013 г. – м. април 2014 г. екипът за 

изпълнение на проекта ще изпълни следните дейности: 

  Разработване на рамка на НСМСУВ; 

  Провеждане на консултативен процес със заинтересованите страни за обсъждане 

на модела на НСМСУВ (две кръгли маси и електронен форум); 

 Разработване на методическо помагало с инструментариум за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни; 

 Изграждане на национална информационна система с база данни; 

 Обучение на представители на институции за извършване на мониторинг и 

оценка. 

Липсата на система за мониторинг на сектора за учене на възрастни затруднява особенно 

много процеса на взимане на решения в тази област. Именно тази система е механизмът, 

мостът между политиката и практиката в сектора за учене на възрастни. Необходими са 

усилия на всички заинтересовани страни за изграждането й. 

http://lll.mon.bg/
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Екипът за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за 

учене на възрастни” ще положи само първите, но вероятно най-трудни стъпки за създаването 

на инструмент, който ще подпомогне процеса на формиране на политики за образованието и 

обучението на възрастни. 

 

 


