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Уважаеми читатели, 

В този брой на бюлетина можете да прочетете за: 

 

Дните на учене на възрастни в Югозападния регион на България, проведени на 29 

и 30 април 2013 г. в гр.Благоевград, и в Югоизточния регион, проведени на 6 и 7 

юни 2013 г. в гр.Царево, в рамките на Проект „BG – Изпълнение на програмата на 

европейския съюз за учене на възрастни”, както и други актуални новини в сектора 

за учене на възрастни.  

 

Дни на ученето за възрастни, Югозападен регион на България, 29 и 30 април 2013 

г., гр. Благоевград 

 

Дните на ученето на възрастни в Югозападния регион (области Благоевград, Кюстендил, 

Перник, София-град, Софийска област) бяха част от организираната регионална 

конференция в рамките на Проект „BG – Изпълнение на програмата на европейския 

съюз за учене на възрастни”. Университетският център „Бачиново”, разположен в 

едноименния парк в Благоевград, привлече представители на различни заинтересовани 

страни в сектора: на областни и общински администрации;  държавни институции: МОН, 

МТСП, МК, Агенция по заетостта, РИО в региона, ЦРЧР, БАН; НПТМ,  работодателската 

организация  Българска стопанска камара; синдикалната организация КТ „Подкрепа”; 

образователните и обучителни институции: ЮЗУ „Неофит Рилски”, професионални 

гимназии, както и редица  неправителствени организации. 

 

В рамките на горната инициатива бе обменен опит между представените организации и 

институции в сектора на ученето на възрастни. Ръководителят на проекта г-жа 

Валентина Дейкова  награди победителите в конкурса за най-добри практики в рамките на 

изпълнявания европейски проект, като специални отличия получиха: 

 Дамски спортен клуб „Здравец-Красно село”, гр. София: Да прибавим години 

към живота си, но и живот към годините, представена от г-жа Недялка Кунова, 

председател на почти петдесет годишния клуб. Освен практикуването на различни 

гимнастически и спортни занимания членуващите в него възрастни жени са го 

превърнали в свой втори дом. Те винаги участват в годишните зонални и 

републикански спортни прегледи, организирани от Асоциация „Спорт за всички”. В 

социалните им изяви се включват чествания на имени и рождени дни на жените, на 
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които те общуват и се сприятеляват. Отбелязват се по подходящ начин и всички 

национални празници. Проведеният курс за компютърна грамотност също се радва на 

голям успех, следван от съботно-неделната туристическа дейност. Изучаването и 

овладяването на стандартни и латино танци под вещото ръководство на 

професионалисти им донася не само първите награди, но и много удоволствие и 

самочувствие. Независимо от това съществуват финансовите проблеми, свързани с 

наемане на зали, преподаватели, рехабилитатори и др. 

 

 Национален политехнически музей, гр. София: Музейни образователни 

програми за възрастни 18-80 години. Г-жа Люба Дашовска, представи неформални 

обучителни практики за възрастта 18-80+ чрез проекта EASY -  лесен достъп до 

образование: включване на всички. Участници в проекта са 11 партньорски 

организации от 6 страни – 5 организации с нестопанска цел от България, Словения, 

Турция, Финландия и Германия,  и 6 образователни институции – университети и 

образователни центрове. Самостоятелното учене е наречено „учене в движение”, 

което потвърждава  тезата на експертите, че  знания и умения се получават  и извън 

образователните институции. В този смисъл музеят се явява ценна институционална 

перспектива за осигуряване на подходящи условия за учене през целия живот, както 

и отлично място за насърчаване на активната дейност и чувството за полезност на 

възрастните хора. 

Участниците се запознаха също с практиките: 

 Глоб@лни библиотеки-България: възможност за учене през целия живот, 

представени от главния библиотекар в Регионална библиотека „Димитър Талев”, 

гр. Благоевград, г-жа Елза Кресничка; 

 С филма Глоб@лната  библиотека в Ихтиман;  

 Добри практики в обученията за възрастни, поднесени от г-жа Росица 

Попаркова – библиотекар в библиотеката в гр. Гоце Делчев; 

 Овластяване на ромска младеж за активно гражданство от г-жа Марияна 

Борисова, Сдружение "Младежка мрежа за развитие", гр.Симитли. 
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Г-жа Любомира Янева от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)запозна 

участниците с  Програмата „Грюндвиг” в България – резултати и възможности, която 

можете на намерите на адрес: http://lll.mon.bg/uploaded_files/programa_griundvig.pdf 

 

Дни на ученето за възрастни, Югоизточен регион на България, 6 и 7 юни 2013 г., гр. 

Царево 

 

Дните на ученето на възрастни в Югоизточния регион на България (области Бургас, 

Сливен, Стара Загора, Ямбол) се проведоха в рамките на третата Регионална конференция 

„Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни” 

в Българско-германския център за професионално обучение в гр. Царево. 

 

Участието на 39 представители на областните и общински администрации, на МОН, ЦРЧР, 

РИО в региона, на обучителните институции в лицето на професионални гимназии, ЦПО и 

основни училища, библиотеки, читалища, НПО, доказа още веднъж необходимостта от 

специални грижи за сектора за учене на възрастни. 

 

Инициативата „Отворени врати за учене на възрастни” популяризира регионалните 

практики за неформално обучение на възрастни. Ръководителят на проекта г-жа 

Валентина  Дейкова отличи  най-добрите практики през 2013 г. в рамките на изпълнявания 

европейски проект: 

 Народно читалище „Отец Паисий-1896” – гр. Созопол за практиката „Учене на 

възрастни чрез изкуства”; 

 „Никога не е късно…” като част от Националната програма „Глоб@лни 

библиотеки-България”. Презентация за практиката бе представена от г-жа 

Златина Стойчева и г-жа Недялка Недялкова от Регионалната библиотека, гр. 

Бургас. Темата е „Начална компютърна грамотност и работа в интернет за 

възрастни” в Регионална библиотека „П.К.Яворов”. Библиотеката получава статут 

на обучителен център с модерна компютърна зала, а първият курс по компютърна 

грамотност включва дори хора на възраст между 70 и 80 години. За голяма тяхна 

радост чрез придобитите умения те успяват да се свързват по скайп и чрез 

видеовръзка  с роднините си зад граница. Получават и сертификат  за начална 

компютърна грамотност след завършване на курса. 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/programa_griundvig.pdf
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Участниците се запознаха също с практиките: 

 „Да се чувстваш млад, когато остаряваш”, свързана с Програмата „Грюндвиг” в 

България – резултати и възможности, поднесена от г-жа Янка Бакалова от 

Сдружение детски алианс за развитие, гр. Карнобат. Проектът обхваща периода 

2012 – 2014 г., а консорциумът по изпълнението му е съставен от 15 европейски 

партньори. Основната цел е да насърчава създаването на култура на активен живот 

на възрастните хора като процес през целия живот. Ползите от проекта са 

съсредоточени в прилагане на методики за социализиране на възрастните хора, 

разработване на модели за подкрепящо поведение, както и подобряване качеството 

на живот в общността. Тематиката е разнообразна: ИКТ и процесите на активното 

стареене; свободното време (изкуство, чужди езици, творчество, туризъм) и 

активното стареене; доброволчеството за активен живот на възрастните в региона; 

ИКТ и активната европейска памет – споделяне и записване на общи спомени. 

Дейностите обхващат научни проучвания и събиране на добри регионални 

практики, партньорски срещи и създаване на ръководство за запознаване и начално 

ползване на интернет ресурсите. 

 

 „Цветовете на Европа”, практика представена от г-н Константин Стамов, АСО-

90 ООД, гр. Бургас. Усилията на фирмата са насочени към развиване и подобряване 

личностните умения за постигане на желаните от обучаемите резултати – 

повишаване на производителността на труда и намаляване на разходите на човешки 

и финансови ресурси. Целта на проекта е сравнително изучаване на културните и 

езикови прилики и разлики на участващите в проекта страни, като обучители и 

обучаеми се насърчават за продължаващо обучение в различни области през целия 

живот. Предвидени са интересни дейности – създаване на обучително видео и 

обучителен наръчник, организиране на фестивал на цветовете и фото изложби, 

засаждане на Грюндвиг дърво. 

 

Конференциите в Югоизточния и Югозападния региони включваха задължителния 

основен панел на регионалните конференции в рамките на Проект „BG – Изпълнение на 

програмата на европейския съюз за учене на възрастни”:  запознаване с Европейската 

програма за учене на възрастни, представяне на целите, дейностите и резултатите от 

различните етапи на проекта, както и информация относно основните показатели за 

образование и обучение на възрастни в Югоизточния и Югозападния региони. 
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„Дружество Знание” – София – координатор на проекта на Европейската комисия E-

NLL: Never Late to Learn! 

 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програмата „Учене през 

целия живот” и разработва възможности за обучение на възрастни хора. Мрежата E-NLL 

обединява 26 организации от 14 европейски държави, заинтересовани да подкрепят 

възрастните за участие в ученето през целия живот. Мрежата е фокусирана върху 

застаряването на населението и неговите специфични образователни потребности, като 

целта е да се изградят модели за включване на възрастните хора в ученето през целия 

живот чрез нови модели на обучение, мобилност и доброволчество,  както и 

сътрудничество между обучителите. В рамките на проекта са изготвени: колекция от добри 

практики от различни европейски страни, предлагащи модели на образователни дейности 

за възрастни; информация за семинари, конференции и събития, провеждани в 

партниращите страни; информация за партньорски контакти с цел установяване на бъдещо 

сътрудничество. 

 

AGROTRAIN - международен проект за иновативни подходи в професионалното 

обучение по биологично земеделие 

Проект AGROTRAIN се реализира от Аграрния университет, гр. Пловдив, като 

институция, специализирана в областта на земеделието и сродните науки. Проектът е 

съвместна инициатива между пет европейски партньори от Испания, Турция, Гърция, 

Унгария и България и е финансиран по програма Леонардо да Винчи – „Трансфер на 

иновации”. Фокусиран  е върху повишаване качеството на професионалното образование и 

обучение, подобряване на информационното обслужване и ръководство и утвърждаване на 

европейското измерение в управлението на биологичното земеделие. 

В рамките на проекта е публикуван „Наръчник по биологично земеделие” на 6 езика – 

български, английски, гръцки, испански, турски и унгарски, с което се обогатява 

терминологията на всеки партньор в технически и научен смисъл. Всички материали, 

разработени в рамките на проекта, могат да се използват на шестте партньорски езика в 

цяла Европа. 
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Проектът AGROTRAIN предлага най-новите методи и постижения в сектора биологично 

земеделие, представени в модули за електронно обучение, които  могат да се използват от 

центрове за професионално обучение, университети, центрове за обучение на възрастни, 

професионални асоциации и фермери, публични институции за консултантски услуги и 

кооперации. 

Изпълнението на проекта AGROTRAIN е принос към развитието на биологичното 

земеделие и визията за подобряване на селското стопанство в глобален контекст. 

Компания МОДУЛОР за  образователни и консултантски услуги 

Компания МОДУЛОР е първата и единствена компания, официално акредитирана от 

EAPLA (European Association of Professional Language Auditors) да извършва езикови одити 

в България и Европа. Тя предлага езикови консултации и обучения на български и 

английски език за физически и юридически лица. 

В концепцията на компанията е залегнала тезата, че езиковият одит е най-ефикасното 

средство за спестяване на време и средства, защото много хора се нуждаят от нещо 

различно и много по-ефективно от стандартен курс по английски език. 

Услугите на компанията са специализирани в два езика – английски и български – 

консултации, преводи и широка гама от обучения и семинари. 

Обученията по Общ английски/български език са разделени на 4 + 1 нива от Общата 

европейска езикова рамка: 

 модул 1 - А1 / A2 

 модул 2 - В1 

 модул 3 - В2 

 модул 4 - С1 

 модул 5 - С1 / С2 

Обученията по Специализиран английски/български език са съобразени с желанията и 

нуждите на обучаемите. 

 Бизнес английски / български 

 Електронна кореспонденция 

 Медицински английски / български 
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 Английски / български в областта на технологиите и комуникациите 

 Финансов английски / български 

 Счетоводен английски / български 

 Английски / български за коафьори и фризьори 

 Политически английски / български 

 Английски / български в областта на туризма, транспорта и логистиката 

 Маркетинг английски / български 

 Английски / български в областта на спорта 

 Английски / български в сферата на музиката и развлекателния бизнес 

Съществуват и обучения по поръчка, които са с различна тематика и продължителност, и 

се изготвят в зависимост от нуждите на конкретния обучаем.  

Необходимо е да се подчертае, че преподавателите и консултантите са чужденци – 

носители на езика, и български филолози, преминали специализирани обучения за езикови 

одитори. 

 Проект „Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит” 

(ASLECT) 

Проектът е реализиран с подкрепата на Програмата за учене през целия живот на 

Европейската комисия. Координатор е румънският Център за професионално обучение в 

областта на културата. Партньор от България  е неправителствената организация 

Сдружение „ИНТЕГРА”, чиято обществено полезна дейност се развива в областта на 

образованието, обучението и квалификацията. Сдружението инициира, извършва и 

подкрепя съвместни проекти между България и международните институции  с цел 

повишаване качеството на образованието и обучението в различните степени и  форми. 

Останалите партньори в проекта са Институтът за социална инфраструктура, Германия, 

Международният институт за управление на многообразието, Австрия, Сдружението 

„Институт за изследвания на образованието и младежта”, Турция, и Амитие, Италия. 

 

Проект ASLECT е финансиран в рамките на дейност „KA 4 Валоризация” и е насочен към  

възрастните хора в организациите от културната сфера.  Той разглежда възрастните както 

като ползватели на образователни и културни услуги, така и като създатели (обучителен 

ресурс) на програми в секторите образование и култура. По този начин се подкрепят 

организациите от сферата на културата в укрепване на техния капацитет и насърчаване 

интегрирането на възрастните като активни граждани на местните общности.  



 

9 

 

Целевите групи са възрастни, пенсионери, групи и организации на възрастни, организации, 

които контактуват и работят с тях (частни и обществени структури), 

специалисти в сферата на образованието и културата, изследователи, вземащите решения, 

практици от областта на културата, образованието и социалните дейности. 

Целите се фокусират върху:  

1. осигуряване на средства за укрепване капацитета на културните и образователните 

организации, обучение на възрастни и осигуряване на благоприятна комуникационна среда 

за възрастните хора и пенсионерите;   

2. създаване на възможности за използване на опита и компетенциите на пенсионирани 

специалисти  като обучители на техни връстници и други заинтересовани групи;  

3. установяване на партньорство между образователни и културни организации и други 

културни и социални институции с цел да се гарантира устойчивост на практиките и след 

приключване на проекта. 

Проектът е фокусиран върху валоризацията на резултати и опит от проекти в рамките на 

Програмата за учене през целия живот. В резултат са създадени компендиум от добри 

практики, включващ примери и проекти, насочени към възрастните; образователни 

материали за работещите в сферата на обучение за възрастни от държавите-участнички в 

проекта и от Европа, програма за обучение и обучителни материали за професионалисти от 

сферата на културата на теми като: възрастните за възрастните, възрастните и обучението 

между поколенията, възрастните предават традиции, възрастните като застъпници в 

общността и други; обучителни сесии на местно ниво, съчетани с образователни дейности, 

при които възрастните се явяват в ролите на обучители и обучаеми;  

набор от препоръки, отнасящи се за културни и образователни организации, активни в 

общността, и  адресирани към ръководителите на културните и образователни 

организации, изследователите в областите образование, култура и общество, както и 

вземащите решения от държавната администрация. 

Изготвил: Елена Дамянова, член на екипа за изпълнение на проекта 

 


