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1. Кръгли маси в рамките на проект “BG – изпълнение на Програмата на 

Европейския съюз за учене на възрастни” № 374725-LLP-1-2012-1-BG-

GRUNDTVIG-AL_AGENDA. 

Две Кръгли маси стартираха на национално и регионално равнище  

консултативния процес  по  проекта на модел на национална система на мониторинг на 

сектора на учене на възрастни в България, разработен  в рамките на проект “BG – 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ” № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-AL_AGENDA. 

Първата кръгла маса бе проведена на 16 януари в гр. София, а втората – на 24 

януари в гр. Пловдив. Темата на проведените дискусии бе „Ролята на институциите и 

организациите, участващи в прилагането на Националната система за мониторинг 

на сектора на учене на възрастни”. 

Кръглата маса в София бе открита от заместник-министъра на образованието и 

науката доц. Атанаска Тенева, която подчерта важността на проекта за модел на 

националната система за мониторинг  на сектора на учене на възрастни.  Г-жа Тенева 

информира, че в момента се провежда обсъждане на реформа  в професионалното 

обучение и на проблемите, свързани с грамотността. Тя сподели също, че проблемите на 

Тази публикация  отразява само личните виждания на нейните 

автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 

използването на съдържащата се в нея информация. 
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ученето на възрастни, обединени с тези  на грамотността, ще помогнат на българите да се 

справят с живота и с неговите предизвикателства. 

В кръглите маса участваха експерти и представители на държавната администрация 

от Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, 

Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално 

образование и обучение, на социалните партньори – Българска стопанска камара, КНСБ, 

КТ „Подкрепа” и др., на научната общност – БАН и др. 

В редица презентации членове на екипа за изпълнение на проекта и външни 

консултанти представиха задълбочено проекта  на модел  на Национална система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни.   

Г-жа Валентина Дейкова, ръководител на проекта, откри дискусията като 

очерта целите на консултативния процес – подобряване качеството в сектора за учене на 

възрастни чрез изграждане на система за мониторинг, в която заинтересованите страни са 

активни участници, както и разработване на окончателен вариант на модела, отразяващ 

изразените мнения, становища и препоръки.  

Г-жа Дейкова предложи основните акценти на дискусията да бъдат съсредоточени 

върху: ролята и отговорностите на заинтересованите институции и организации, които ще 

участват в прилагането на Националната система за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни (НСМСУВ); управленската и оперативната роли – същност и разпределение; 

управленската роля на Националния съвет за учене през целия живот (НСУЦЖ) и в тази 

връзка - на МОН. Очертани бяха три основни групи заинтересовани институции – 1) 

държавна администрация – МОН, МТСП, ММС, МК, НСИ, НАПОО, АЗ; 2) социални 

партньори – БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, КНСБ, КТ „Подкрепа”; 3) Българска академия на 

науките. Отговорностите, които ще бъдат поети, са свързани със събиране, обработване, 

контрол и предоставяне на данни от мониторинга на сектора на учене на възрастни в 

рамките на обичайната им дейност или извън нея; с верността и качеството на подаваните 

първични данни и със засилване на административния капацитет. 

Г-жа Дейкова предложи и основните въпроси за дискусия, които да акцентират 

върху: приноса на предлагания модел за мониторинг в осъществяване на основните 

политически и управленски цели; ролята и отговорностите, които би  поела 

представляваната от участника в дискусията институция; възможни бариери при 
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разпределяне на ролите и отговорностите на представляваните организации; предложения 

за организационни стъпки, които да бъдат предприети във връзка с официалното поемане 

на ангажименти за участие в процеса на мониторинг. 

Проф. Пепка Бояджиева от Българска академия на науките представи на 

участниците „Резултатите  от проведена анкета относно опита и практиките на български 

организации при провеждане на мониторинг на сектора за учене на възрастни”. Основните 

теми, засегнати в презентацията, са българският опит в осъществяване на мониторинг на 

сектора на учене на възрастни; същност,  целеви групи и основни цели на образованието и 

обучението на възрастни; индикатори и методи за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни и перспективи за изграждане на национална система за мониторинг на сектора 

на учене на възрастни.  

Системата за мониторинг на сектора на учене на възрастни бе представена  от г-н 

Стоян Баев, външен консултант на проекта и от  г-н Димитър Енчев, член на екипа 

за изпълнение на проекта. Особено внимание бе отделено на определението на 

понятието мониторинг като систематично и непрекъснато наблюдение на даден процес с 

цел откриване на съответствие с желан или предполагаем резултат; инструмент за 

информационно осигуряване на управлението на сектора на учене на възрастни, чийто 

инструментариум са статистическите изследвания, осигуряващи официални международно 

съпоставими данни. Обхватът на системата за мониторинг е представен чрез девет 

тематични области, измерващи състоянието и процесите в сектора за учене на възрастни. 

Всяка тематична област се конкретизира чрез предмета и обекта на статистическите 

изследвания. Деветте области са: 

01 – Образователно равнище на населението в активна трудова възраст; 

02 – Участие на възрастните във формалното образование и обучение; 

03 – Участие на възрастните в неформалното обучение; 

04 – Пречки за участие във формалното образование и обучение и в неформалното 

обучение; 

05 – Участие на възрастните в самостоятелно учене; 

06 – Достъп до информация относно възможностите за образование и обучение за 

възрастни; 

07 – Продължаващо професионално обучение на заетите лица; 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Doklad_anketa.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Doklad_anketa.pdf
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08 – Професионално обучение на възрастни в Центровете за професионална 

квалификация, професионални гимназии и в професионални колежи; 

09 -  Обучение на специализанти във висшите училища. 

На посочените хипервръзки може да намерите пълния текст на Модела на 

Националната система за мониторинг на ученето на възрастни в България , заедно с 

Приложението към него. 

По време на кръглите маси заинтересованите страни се  запознаха със Системата за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни в България и с възможностите, които тя 

предлага, и направиха опит за разпределение на основните оперативни ангажименти и 

отговорности по нея. Дискусиите откроиха ярко съпричастността на заинтересованите 

страни към проблема за национална система за мониторинг на сектора на учене на 

възрастни,  и желанието им за ползотворно сътрудничество в рамките на бъдещи проекти, 

свързани с ученето през целия живот и в частност, с ученето на възрастни. Бе предложено 

и прието създаването на една нова тематична област „Участие на възрастните във 

формално образование  и в неформално обучение (по данни от Изследването  на 

работната сила)”, допълваща картината на сектора на УЧЖ в България. Основният 

извод, който се наложи е, че чрез наличната информационна база на национално, 

регионално и местно равнище, е възможно цялостно практическо подпомагане на процеса 

по вземане на качествени управленски и политически решения в сектора. 

2. Новини (със съкращения) от Бюлетина на Българска стопанска камара   

Национална мрежа за оценка на компетентностите 

- 40 000 младежи до 29 г. - „потомствени безработни" в България  

Кризата в пазара на труда се задълбочава, а анализаторите наблюдават нов 

феномен - „потомствени безработни". Все по-бързо безработицата се прехвърля от 

селата към градовете и от необразованите към образованите хора. 

Близо половината от безработните младежи у нас са без работа повече от една 

година. Всеки шести от тях, на възраст над 20 години, никога не е започвал работа, а 

около 40 000, на възраст между 15 и 29 години, се водят „потомствени” безработни. От 

университетите продължават да излизат потенциално безработни, а квалификацията, 

под формата на диплома за висше образование,  не винаги е достатъчна. Само една 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_bg.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_bg.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_prilojenie.pdf
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четвърт от завършилите през последните четири години работят на позиции, изискващи 

висше образование. Нещо повече - близо 50 % от дипломираните, намерили работа, 

заемат длъжности, които изискват по-ниска квалификация - средно образование.  

По данни на бизнеса 30% от младите безработни у нас никога не са започвали 

работа, а пазарът на труда все повече се свива. „Около 61- 62 % от безработните млади 

хора на възраст между 25 - 29 години са без средно образование. Тук говорим за 

нискоквалифицирани хора, и те самите и тяхното семейство са с нисък социален 

статус”, обяснява Томчо Томов от Българска стопанска камара.  

Обявените свободни места в Бюрата по труда категорично не отговарят на 

търсените от младите хора длъжности, а всеки втори от заетите се притеснява да не 

бъде съкратен. Според бизнеса стъпките за осигуряване на повече заети включват 

промяна в трудовото законодателство, реформа в образованието, ограничаване на 

„сивия сектор" и стимулиране за бизнеса.  

- Томчо Томов: В България не знаем от какви кадри се нуждаем  

Тенденциите на пазара на труда са следствие на само на последните четири 

години, а на процеси, започнали в началото на прехода. Това е изявление на 

ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов в 

"Студио БГНЕС". Томов определя ситуацията на пазара на труда като изключително 

сложна. Според него намаляват инвестициите, намалява броят на откритите нови 

работни места, като през последните години работните места са намалели с 360 000. 

Едновременно с това много фирми заявяват, че не могат да намерят квалифицирани 

хора, които да заемат определени позиции – става дума за технически кадри, инженери, 

специалисти по химия, строителство. "Ключовият проблем е, че в България няма 

система, която да прогнозира от какви кадри ще се нуждае националната икономика". 

Проблемите идват от българското образование, защото в университетите се 

преподават широки знания, но не и умения. "Огромен брой млади хора бягат от 

специалностите, насочени към индустрията, и се насочват към хуманитарни 

специалности. На практика това не им дава възможност да си намерят по-лесно работа. 

Лошото е, че младите хора са се насочили към получаването на диплома, а не на 

знанията и уменията, които впоследствие да приложат на практика", коментира 

Томов. „Заплашени сме в бъдеще да няма качествени кадри на пазара на труда. Те ще 
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бъдат намерени само, ако работодателите също инвестират в образователната система".  

Според Томов, ръководеният от него   център в момента разработва стандарти за 

професии, посочващи уменията и знанията, които трябва да притежават хората, 

желаещи да заемат дадена позиция. Тези стандарти могат да оценят мястото на 

дефицитите и пропуските в знанията, като същите съответно се наваксат, за да 

отговорят кандидатите на нуждите на бизнеса. 

- 200 професионални гимназии ще признават наученото от живота  

200 професионални гимназии в цялата страна ще признават наученото в живота 

и придобитите знания по време на работа, упражняване на хоби и самообучение, за 

които гражданите нямат дипломи за квалификация. Тази възможност се предлага от 

Системата за валидиране на знания, придобити по неформален път, която е разработена 

от Министерството на образованието и науката. От системата могат да се възползват 

всички граждани, навършили 16 години, без значение дали са работещи или не,  но 

притежават знания и умения за определена професия, без да имат свидетелство за 

професионална квалификация.  

Валидирането на знанията в момента се осъществява от професионални 

гимназии в цялата страна. Процедурата включва подаване на заявление до гимназията 

за професията, за която се иска признаване на знанията и копие на документи, 

доказващи опита в професията. При липса на такива документи, се зачитат и ръчно 

направени макети и предмети, както и демонстриране на умения пред училищна 

комисия. При необходимост от допълнително обучение на кандидатите  с цел 

покриване на образователните стандарти за професията, специална училищна комисия 

определя темите и хорариума. На финала кандидатите се явяват на държавен изпит по 

теория и практика, като самите ученици, и получават свидетелство за професионална 

квалификация или удостоверение за овладяване на част от професията. 

Инициативата на МОН е безплатна за гражданите до края на 2014 година, като  

образователното министерство очаква да бъдат дадени дипломи за признати от живота 

знания на минимум 1 500 граждани. Ще могат да се валидират знания по всички 

професии, които се изучават в професионалните гимназии, в зависимост от техния 

профил и региона на страната, в който се намират. Най-често срещаните професии, за 

които ще се признават знанията от живота, са готвачи, бармани, сервитьори, 

счетоводители, автомонтьори, електротехници, офис-администратори и др.  
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Допитване на образователното министерство до заети лица, проведено в 

началото на тази година, показва, че само 35% от работещите упражняват професия, за 

която имат документ за квалификация. Квалификацията на 43% отговаря частично на 

изпълняваните трудови ангажименти, а в 22% от случаите заетостта изобщо не 

съответства на образованието.  В проучването са обхванати 568 лица от цялата страна, 

работещи в различни икономически сектори и сфери на реализация. 58% от тях 

декларират, че притежават документ, доказващ техните знания и умения, 29% имат 

документ само за част от компетенциите си, а 13% нямат документ.  93% от запитаните 

декларират готовност да се явят на изпит за доказване и валидиране на своите знания, 

умения и компетентности, като за 78% е важно да притежават документ, доказващ 

професионалните им компетенции.  Най-често изтъкваната причина за необходимост от 

валидиране на  знания и умения от анкетираните (34,6%) е кандидатстването за работа, 

а на след това - при кандидатстване за кариерно израстване (23,9%), при атестиране в 

предприятието (20,8%) или с цел повишаване на заплатата (18,7%). Повече за 

системата може да научите от сайта www.validirane.mon.bg 

- Финансови облекчения за бизнеса при въвеждане на дуалната система  

Обучение чрез работа e една от идеите на образователното министерство, чиято 

цел е да осигури подготвени кадри за бизнеса. Става дума за т.нар. "дуална система", 

при която обучението се извършва на работното място. Така докато работи, ученикът 

получава и теоретична подготовка за това, което прави. 

Тази система се прилага в много държави, но е най-характерна за 

образователните системи на Германия, Австрия и Швейцария, обяснява за NEWS7 

Даниела Симидчиева, директор на програма "Професионално обучение" в Българската 

стопанска камара. Във връзка с обучението ученикът или неговите настойници 

подписват договор с училището, като той работи и се обучава, но и получава  

възнаграждение, което може да представлява процент от заплатата на титуляр на такава 

позиция, а през последната година на обучението сумата може да достигне 80% от нея. 

Според Д. Симидчиева бизнесът отново трябва да бъде партньор в професионалното 

образование и да престане да бъде страничен наблюдател в процеса: компаниите трябва 

да получат достъп до написването на учебници, а програмите да бъдат съобразени с 

реалната обстановка по промишлености. Необходимо е също да се предвидят 

http://www.validirane.mon.bg/
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финансови облекчения за финансите, които бизнесът би инвестирал в образованието, 

както и промени в действащото в момента законодателство. 

3. Новини от международни бюлетини 

-   Европейско пространство на уменията и квалификациите  

Европейската комисия започна  обществено обсъждане, отнасящо се до „Европейското 

пространство на уменията и квалификациите”. Целта на допитването е да се съберат 

мненията на заинтересованите страни по проблемите, пред които се изправят учащите и 

работниците във връзка с прозрачността и признаването на техните квалификации и 

умения, когато се движат в рамките на и между държавите-членки на ЕС, по отношение 

на адекватността на съответните европейски политики и инструменти и на 

потенциалните ползи от разгръщането на "Европейско пространство на умения и 

квалификации".  

-  Седмица на Ученето през целия живот в Европейския парламент:  

През м. декември 2013 г. в Европейския парламент бе проведена Седмица на Ученето 

през целия живот, организирана от Европейската платформа на гражданското общество 

за учене през целия живот (EUCIS-LLL), по време на която образователни експерти 

обсъждат ключови моменти на Европейската програма  за образование и обучение.  

Проведена е кръгла маса "Да извършим делото на европейското гражданско 

образование", организирана съвместно с Европейския граждански форум. Изразена е 

спешната необходимост в училищата, асоциациите и на публичните места да бъде 

открит диалог за Европа,  за общите европейски ценности като толерантност, права на 

човека и демокрация, свързани с въпроси като ксенофобия, расизъм и равноправие 

между половете. По време на събитието са обсъдени ролите на образователните 

институции и на гражданското общество в тази област. 

- Нови Заключения на Съвета на ЕС, отнасящи се до  Европейския семестър  

на образованието и обучението 2014 г. 

На 24 февруари т.г. държавите-членки приемат нови Заключения относно 

"Ефективно и иновативно образование и обучение за инвестиране в умения, в подкрепа 

на Европейския семестър 2014 г.". Заключенията са в отговор на публикувания 

годишен обзор на растежа за 2014 г. и Съобщението на Комисията за 2012 г. относно 

„Отваряне на образованието”. Годишният обзор на растежа за 2014 г. препоръчва 
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защита на дългосрочните инвестиции в областта на образованието за по-нататъшно 

модернизиране на системите на образование и обучение, включвайки ученето през 

целия живот и професионалното образование и обучение. Целта е да бъдат постигнати 

водещите цели на Програмата „Европа 2020” за издигане нивото на основните умения 

на гражданите на ЕС и за улесняване на прехода от образователната система към пазара 

на труда (като се настоява за бързо прилагане на схемите за Гаранция за младежта) . В 

своите последни Заключения държавите- членки се ангажират да увеличат усилията си 

по отношение на дългосрочните инвестиции в ефективно, модерно, висококачествено, 

и едновременно приобщаващо образование и обучение (акцентиращо върху учащите в 

неравностойно положение), както и в дигиталното обучение  и валидирането на умения, 

придобити чрез уеб базирано обучение. 

- Доклад на ЮНЕСКО „Преосмисляне на образованието в променящия се 

свят” 

Неотдавна, в резултат на проведения семинар от 12 до 14 февруари т.г., 

ЮНЕСКО публикува доклад, озаглавен "Преосмисляне на образованието в 

променящия се свят". За разлика от Съобщението на Европейската комисия от 2012 г., 

отнасящо се до  "Преосмисляне на образованието", настоящият документ акцентира 

върху основните променящи се тенденции в света на образованието, като нарастващото 

неравенство, дигиталната революция или депрофесионализацията на учителите. 

Инициативата на ЮНЕСКО има за цел да се идентифицират действително глобалните 

обществени трансформации, да се проучат последиците от тях при създаването, 

възпроизвеждането, предаването и усвояването на знания, умения и ценности. 

Коментарите се основават на доклада на Жак Делор от 1996  "Ученето - скритото 

съкровище" и се стремят да разширят дебата за образованието след 2015 г.  

- Премахване на бариерите в езиковото обучение 

На 22 януари 2014 г. в Конферентния център на Нотингам, Великобритания, е 

проведена национална конференция, промотираща включващото езиково обучение.  

Темата „Да се премахнат бариерите в езиковото обучение” събира заинтересовани 

страни от всички сектори, проявяващи интерес към включващото езиково обучение.  

Целта е да се предостави информация, да се предлагат практически съвети и предоставя 

помощ на участниците, както и да се стимулира и повишава на информираността за 

включващо езиково обучение.   
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  За работещите в сферата на специалното и на приобщаващото образование, и на 

образованието за възрастни, Конференцията е част от проекта KOДА, изпълняван от 

Нотингамския университет, в партньорство с пет институции на ЕС, включително на 

Асоциацията за езиково обучение в Обединеното кралство.  

Основната цел на KOДА е споделяне на добри практики за включващо езиково 

обучение за учители на възрастни и за учители в началните и средни училища, като се 

обхваща и разработването на обучителни модули, илюстриращи основните резултати 

от проекта. Модулите са предназначени за потребителя като пряк и удобен начин за 

въвеждане на доставчици, както в областта на образованието, така и на  социалната 

сфера и здравеопазването, като начини за въвеждане изучаването на чужди езици в 

маргинализираните групи, вкл. и групите в неравностойно положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


