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Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. 

относно повишаване на уменията: 

нови възможности за възрастните

Определяне на приоритетни целеви групи, на
които да бъдат осигурени пътища за
повишаване на уменията на национално
равнище;

 Да се структурират пътищата за повишаване на
уменията на основата на три стъпки: оценка на
уменията, предоставяне на гъвкави пътеки за
учене и валидиране и признаване на
придобитите умения.



Цел 

на консултативния документ

Да направи преглед на напредъка, да

зададе накратко основните

предизвикателства, пред които е изправен

секторът за учене на възрастни в България,

и да очертае някои намерения и

предложения за бъдещето



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

• Безработни лица над 29-годишна възраст без
квалификация;

• Безработни лица над 29-годишна възраст с
недостиг на ключови компетентности;

• Безработни лица над 29-годишна възраст с
основно и по-ниско образование и без
квалификация, в т.ч. с недостиг на ключови
компетентности;

• Безработни лица над 29-годишна възраст без
образование и без квалификация, в т.ч. с
недостиг на ключови компетентности.



Структура 

на консултативния документ

Две основни части:

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОРА

ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ

ПЪТИЩА И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

УМЕНИЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ



ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО 

НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

В БЪЛГАРИЯ

Образователна структура на населението на възраст

25 – 64 години;

- Дял на лицата на възраст 20-24 години със завършено

средно образование;

 Намаляване на дела на преждевременно

напусналите образователната система на възраст от

18 до 24 г.;

- Относителен дял -% на завършилите средно

образование през годината на завършване, от

записаните ученици в XII клас в началото на учебната

година;



ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО 

НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

В БЪЛГАРИЯ

• Ученици с ниски постижения по четене,

математика и природни науки според

Програмата за международно оценяване на

учениците (PISA 2015);

• Дял (%) на придобилите степен на

професионална квалификация в областите

„Информатика”, „Техника”, „Производство и

преработка” и „Архитектура и строителство”

от общия брой на придобилите степен в

регулярната образователна система;



ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО 

НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

В БЪЛГАРИЯ

• Дял на неграмотните на възраст от 15 до 29
г.;

• Повишаване на участието на населението
на 25-64 навършени години в образование
и обучение;

• Дял на младите хора на възраст от 15 до 24
навършени години, които не работят и не
участват в образование и обучение;



ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО 

НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 
В БЪЛГАРИЯ

• Повишаване заетостта на населението

на възраст от 20 до 64 г.;

• Заетост на лицата на възраст 20-34 г.,

наскоро завършили висше или средно

образование (1-3 години).



ПЪТИЩА И МЕРКИ 
ЗА ПОВИШАВАНЕ УМЕНИЯТА 

НА ВЪЗРАСТНИТЕ

Индивидуално оценяване на уменията

Осигуряване на гъвкави пътеки за

учене

Валидиране



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 Първи етап (март – април 2018 г.): : Обсъждане
на проекта за структура, обхват на консултативния
документ и преглед на изпълнението на
националните цели в сектора за учене на
възрастни

- Работна среща на членовете на НКГУЦЖ

 Втори етап (май – октомври 2018 г.):
Разработване на консултативния документ и
консултиране чрез организиране на обществени
дискусии и онлайн кампании.

- „Национално кафене“



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Трети етап на консултативен процес (ноември
- декември): публикуване на финалния
документ, заключителни онлайн консултации
и национална конференция.

- Национален форум – декември 2018 г., София

Следващи стъпки: изготвяне на предложение
за актуализиране на целите, областите на
въздействие и дейностите в Националната
стратегия за учене през целия живот за
периода 2014 – 2020 г.
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