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ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел на настоящото ръководството е да предложи процедура, която да
структурира и обвърже със спазването на стандарти и принципи всички заинтересовани
страни, които участват в процеса на мониторинг и оценка на сектора за учене на възрастни,
както и да предостави насоки и препоръки, които да ги подпомогнат в този процес.
Ръководството е разработено в рамките на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BGGRUNDTVIG AL_AGENDA „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 с финансовата подкрепа на Програмата за учене през целия живот
на Европейския съюз. Негови цели са:
Подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни и нивата на управление
за успешно прилагане на Европейската програма за учене на възрастни и преодоляване на
проблемите в сектора.
Разработване на механизми и инструменти за мониторинг и измерване на напредъка в
областта на ученето на възрастни.
Съществено подобряване на информирането на обществеността за значението на ученето
на възрастни и за Европейския дневен ред, определящ приоритетите в този сектор.
Като резултати от дейностите, изпълнявани в проекта, са разработени следните
продукти:
Методика за извършването на анализ на сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/metodika_za_analiz.pdf
Анализ на сектора за учене на възрастни: http://lll.mon.bg/uploaded_files/Analiz_adult.pdf
Основни показатели за образование и обучение на възрастни по райони на планиране:
o Южен централен район: http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugozapaden.pdf
o Югозападен район: http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugozapaden.pdf
o Югоизточен район: http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugoiztochen.pdf
o Северен централен район:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severencentralen.pdf
o Северозападен район: http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severozapaden.pdf
o Североизточен район: http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severoiztochen.pdf
Комуникационна стратегия за взаимодействие на заинтересованите страни в рамките
на проекта: http://lll.mon.bg/uploaded_files/Komunikacionna-strategia-proekt.pdf
Предложения за нормативни промени в сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Regulations-suggestions.pdf
Компендиум с добри европейски практики за управление, мониторинг и оценка на
сектора за учене на възрастни: http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf
Доклад за добри европейски практики за мониторинг и оценка на политиката за учене на
възрастни и предложениe за изграждане на национална система в Република България:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_proekt_adult_learning.pdf
Доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни за Европейската комисия:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_adult-learning_BG_2013.pdf
Анкета за състоянието на мониторинговите дейности в сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/?page_id=93

Страница 4 от 29

Доклад за резултатите от проведена анкета относно опита и практиките на български
организации при провеждане на мониторинг на сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Doklad_anketa.pdf
Модел на национална система за мониторинг за сектора за учене на възрастни в България:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_bg.pdf
Национална информационна система с база данни за сектора за учене на възрастни

Методическо ръководство за мониторинг и оценка на политиката в сектора за учене на
възрастни.
Методическото ръководство е разработено в седем части.
В първата част са представени ключовите понятия, които се използват в модела на
национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни и в настоящото
ръководство.
Във втората част се акцентира на европейските и национални стратегически цели,
насочени към развитието на този сектор, както и на основните фази за разработване и
прилагане на политиката.
Третата част включва целите и принципите на националната система за мониторинг
на сектора за учене на възрастни. Посочени са основните въпроси, на които може да се
отговори с помощта на тази система - изпълнението на националните цели в сектора за
образованието и обучението на възрастни, състоянието на сектора за учене на възрастни и
мерките, които се предриемат за неговото подобряване.
В четвъртата част са представени основните компоненти на системата за мониторинг
на сектора за учене на възрастни в България - системата, осигуряваща оперативната
функционалност и системата за оценка и анализ, основана на индикаторен подход.
В петата част е посочен обхватът на системата за мониторинг, описан чрез
тематичните области и конкретизиран чрез предмета и обекта на статистическите
изследвания. Изброени са групите индикатори (показатели).
В шестата част са дефинирани ролите и задълженията на заинтересованите
институции/организации в общата система за мониторинг на сектора за учене на възрастни.
В седмата част е представена технологията за разработване на мониторинговите
доклади и тяхното основно съдържание.
В Приложение е представена примерна рамка за подготовка на Доклад за напредъка в
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот.
1. КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ

Мониторинг

Индикатори

Оценка на
политиката

Систематично и непрекъснато наблюдение на даден процес, за да се
открие съответствие с желан или предполагаем резултат.
Измерими
статистически
показатели,
които
характеризират
обществено значими явления или протичащи в обществото процеси,
определени във времето и пространството.
Преценка на политиката за учене на възрастни и изпълнението на
стратегическите и оперативни документи въз основа на техните
резултати, въздействието им и потребностите, които са предназначени
да удовлетворят.
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Възрастен
обучаем

Лице, навършило 16 години, което участва в избрана от него форма на
обучение с изключение на дневната в училищното образование, в
неформално обучение или в продължаващо обучение след завършване
на висше образование.

Заинтересовани
страни

Организации, институции, индивиди или групи от хора, които могат да
влияят или да бъдат повлияни от резултатите и очакваните ефекти в
резултат на прилагането на целенасочените дейности.

Стратегическа
цел

Предварително дефиниран (количествен, качествен или времеви) израз
на конкретна степен на решаването на даден проблем, което се
изразява в намаляване на отрицателни и/или на увеличаване на
положителни ефекти/въздействия върху обществото като цяло, върху
определени целеви групи и др.
Пример: В Националната стратегия за учене през целия живот за
периода 2014-2020 година са дефинирани осем стратегически цели.
Конкретна стратегическа цел, насочена към сектора за учене на
възрастни е: „Повишаване на участието на населението на 25-64
навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на
повече от 5% през 2020 г. (4 седмичен референтен период)”.

Показател за
ефект

Количественият израз за определяне на комплексния резултат,
постигнат от изпълнението на набор от задачи, произтичащи от
дейностите, групирани в дадена област на въздействие, който води до
постигането на определена стратегическа цел.
Пример: За повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до
64 г. от 63 % през 2012 г. на 76% през 2020 г . могат да допринасят
повече от една дейност от конкретна област на въздействие и повече от
една задача, формулирана за една дейност.

Област на
въздействие

Дейности

Компонент на политиката за учене през целия живот, в рамките на
който отговорните институции и организации са набелязали задачи от
тяхна компетентност и отговорност, които водят до изпълнение на
определените стратегически цели.
Пример: В Националната стратегия за учене през целия живот за
периода 2014-2020 година са дефинирани осем области на въздействие.
Напр. конкретна област на въздействие е: „Осигуряване на условия за
преход към функционираща система за учене през целия живот”.
Изпълнение на работни процедури, чрез които се постигнат
стратегическите цели, групирани в дадени области на въздействие.
Пример: В осемте области на въздействие от Националната стратегия
за учене през целия живот за периода 2014-2020 година са групирани
различен брой дейности. В област на въздействие Осигуряване на
условия за преход към функционираща система за учене през целия
живот има 14 дейности, въз основа на които отговорните институции и
организации формулират конкретни задачи.
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Задача

Задачата е набор от различни по вид и мащаб конкретни действия. Те
са планирани и организирани по предварително определен замисъл и
се изпълняват от една или повече институции и организации. Свързани
са със стартиране, прекратяване на изпълнението или с осъществяване
на корективни действия в предоставянето на даден продукт/услуга.
Задачите могат да бъдат: а) вертикални (институционални) и б)
хоризонтални.
Вертикалните (институционални) задачи следват йерархичната
подчиненост в рамките на една административна или организационна
структура.
Пример за вертикална задача: Задача, свързана с обучение за
придобиване на професионална квалификация, мотивационно
обучение, обучение по ключови компетентности и осигуряване на
заетост на безработни лица, която се планира, организира и изпълнява
от Министерство на труда и социалната политика, Агенцията по
заетостта и нейните административни структури;
Хоризонталните мерки изискват предоставянето на продукти/услуги
от повече от една институция или организация. Тяхното изпълнение е
свързано със законодателни или други нормативни и структурни
промени, вкл. промени в процеси и процедури, които са насочени към
промяна на количествени, качествени, ценови и времеви
характеристики на предоставяния продукт или услуга.
Пример за хоризонтална задача: Задача, свързана с разширяване на
обучението по предприемачество като ключова компетентност чрез
Учебно-тренировъчните фирми се изпълнява от Министерство на
образованието и науката, Центъра за учебно-тренировъчните фирми,
КНСБ, БСК и училища.

Продукт/услуга

Създадените необходими условия за постигане на ефекта.
Пример: Създадени учебно-тренировъчни фирми, обучени заети лица,
изградена електронна платформа, разработен анализ и др.

Показател за
продукт или
услуга

Измерва резултатът от предоставен продукт или услуга.
Пример: Брой създадени учебно-тренировъчни фирми, брой обучени
заети лица, брой изградени електронни платформи, брой разработени
анализи и др.

Количествен
показател

Измерва обема или големината на съвкупност от обекти или единици.
Пример: 362 броя създадени учебно-тренировъчни фирми, 12 460
обучени заети лица, 1 брой изградена електронна платформа, 1 брой
разработен анализ и др.
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Качествен
показател

Характеризира качествени аспекти на съвкупност от лица или обекти.
Пример: Според изследването на ОИСР PISA относно грамотността
по четене (2009 г.), 41% от 15 годишните ученици в България показват
резултати под 2-ро равнище по скалата за оценка, което означава, че
учениците недостатъчно разбират и не могат да прилагат прочетеното.
Тази оценка показва недостатъчно добро качество на основното
образование относно функционалната грамотност по четене на
учениците.

Качествена
характеристика

Носи информация за степента, в която продуктът или услугата
допринася за постигане на желаното въздействие. Чрез тях може да
представя и информация за степента на удовлетвореност на
потребителите.
Пример: Въпреки създадените 362 броя учебно-тренировъчни фирми,
създадени с участие на социалните партньори – синдикати и
работодателските организации, пригодността за трудовата заетост
остава на същите равнища, тъй като се развиват само отделни елементи
на предприемачески умения.

Показател за
ефективност

Измерва степента, в която продуктът или услугата е предоставен при
възможно най-нисък обем на разходите, без да се прави компромис с
качеството.
Пример: Размер на разходите, извършени за създаване на учебнотренировъчни фирми

2. ПОЛИТИКАТА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ: СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ
И ОСНОВНИ ФАЗИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ
2.1. Същност и цели на политиката за учене на възрастни
Политиката за учене на възрастни е част от междусекторната политика за учене през
целия живот. Освен тази секторна политика, в обхвата на европейската и националната
политика за учене през целия живот, се включват и други секторни политики, включително и
елементи от различни междусекторни политики: общо образование, професионално
образование и обучение, професионално ориентиране, висше образование, политика за
пазара на труда, политика за заетостта, политика, свързана с бедността и социалното
изключване, политика за иновации, социална и културна политика, устойчиво развитие и др.
Процесите, протичащи в тези политики, имат различна степен на въздействие върху
образованието и обучението на възрастни, както на европейско, така и на национално ниво.
Настоящото методическо ръководство не е фокусирано върху тези отделни секторни
политики или върху елементи от различни междусекторни политики. В него не се разглеждат
специфичните методи за тяхното изследване, оценка, анализ и мониториране.
Ръководството предлага един възможен практически подход за идентификация на
специфичната мрежа от въздействия, подобряване на съгласуването и взаимното допълване
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между отделните секторни политики, обединени в цялостна национална система за учене
през целия живот, с оглед националното развитие на политиката за учене на възрастни в
различни нейни измерения и дълбочина.
Политиката за учене на възрастни е система от принципи и насоки за действия,
ориентирани към постигането на целите за образование и обучение на Европейския съюз и
съответно на националните цели.
На европейско ниво тази политика се осъществява от Европейската комисия като
действащият стратегически документ е Европейска програма за учене за възрастни
(Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за учене за възрастни 2011/C 372/01), която определя приоритетни области за периода 2012—2014 г.:
Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност;
Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението;
Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско
участие посредством ученето за възрастни;
Засилване на творческия дух и новаторството у възрастните и в учебната им среда;
Подобряване на базата данни, свързани с ученето за възрастни, и на мониторинга в този
сектор.
На национално ниво в България отговорният орган за нейното формиране и изпълнение е
Министерският съвет, а действащият стратегически документ е Националната стратегия за
учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. (РМС № 12 от 10.01.2014 г.). Определени
са следните стратегически цели и показатели за напредък:
Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и
обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. (4 седмичен референтен
период);
Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на
възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.;
Намаляване на дела на неграмотните1:
 сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.;
 сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.;
Повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63 % през 2012 г. на
76% през 2020 г .
2.2. Основни фази за разработване и прилагане на политиката за учене на възрастни
Разработването и осъществяването на политиката за учене на възрастни е сложен и
многоаспектен процес, протичащ през пет фази, които включват (Фигура 1):
Вникване в проблема = стратегическо планиране;
Формулиране на решения = разработване на политики;
Осъществяване на решенията = прилагане;
Проверка на прилагането= мониторинг;
Оценка на напредъка = оценка.
1

Дефиниция на „Преброяване 2011” в съответствие с „Препоръки на ООН (353)”
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Това е един непрекъснат цикъл на (преоценка), анализ, разработване и прилагане, като
началните импулси могат да произтичат от различни източници в различни моменти:
държавните органи,социалните партньори, академичната общност и гражданското общество.
ФИГУРА 1. Фази на разработване и прилагане на политиката за учене на
възрастни

Съществува пряка връзка между различните фази на осъществяване на политиката за
учене на възрастни с видовете оценки и това позволява:
да се направи предварителна оценка на въздействието на политиката или
програмата;
да се измери постигнатия напредък в процеса на тяхното прилагане;
да се оцени крайният ефект в сравнение с очакваните резултати.
Тази връзка е схематично представена на Фигура 2.
ФИГУРА 2. Връзка между основните фази на политиката за учене на възрастни
с видовете оценки
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Настоящото ръководство е фокусирано преди всичко върху четвъртата и петата фаза на
този процес – мониторинга и оценката на сектора за учене на възрастни. Основа за
разработване на ръководството е Моделът на Национална система за мониторинг на сектора
за учене на възрастни, разработен в рамките на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BGGRUNDTVIG AL_AGENDA „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за
учене на възрастни”. За разработването на съгласуван подход относно целите, принципите и
ролята на различните институции и организации в този процес бе организиран широк
консултативен процес с всички заинтересовани страни.
3.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ
3.1. Цели на системата за мониторинг на политиката за учене на възрастни
НСМСУВ осигурява информационна основа за ефективна национална политика за

учене на възрастни, като нейните конкретни цели са:
да служи за системно наблюдение на сектора за учене на възрастни и на процесите,
влияещи върху състоянието му с помощта на
обосновани статистически и
социологически изследвания;
да отговори на основни въпроси, които засягат изпълнението на националните цели в
сектора за образованието и обучението на възрастни, състоянието на сектора за учене на
възрастни и мерките, които се предриемат за неговото подобряване (Таблица 1);
да служи за оценка и анализ на: състоянието на сектора за учене на възрастни; влиянието
му върху социално-икономическото развитие на страната (въздействие); мерките, които
се предприемат за решаване на съществуващите проблеми;
да служи като основен инструмент за докладване пред отговорните национални и
европейски институции (policy oriented monitoring);
да действа като система за ранно предупреждение за процеси и тенденции, които са
пречки за развитието на образованието и обучението на възрастни;
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;
да дава възможност да бъде използвана от най-широк кръг потребители – от различни
заинтересовани страни – държавни институции на национално и областно ниво, общини,
социални партньори, обучаващи институции, организации на гражданското общество,
потенциални учещи.
ТАБЛИЦА 1. Основни въпроси за мониторинг на сектора за учене на възрастни
А. Ключови въпроси, които засягат изпълнението на националните цели в
сектора за образованието и обучението на възрастни
Какво се променя и в каква степен в сектора за учене на състояние и развитие
възрастни в България?
Какви са евентуалните причини за настъпилите въздействие
промени?
Какво е значението на сектора за учене на възрастни като използване
фактор свързан с икономическото развитие?
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Какво се прави в отговор на настъпилите или отговор
потенциални промени?
Има ли България капацитета да формулира и приложи капацитет
адекватни мерки за ограничаване на негативните
тенденции?
Б. 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?
В. Въпроси по отношение на мерките, които се вземат за подобряване на
състоянието на сектора за учене на възрастни в България:
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?
Какво е влиянието на мерките в сектора върху прилагането на активни политики на
пазара на труда, УЦЖ и т.н.?
3.2. Принципи на системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни
НСМСУВ се основава нa прилагането на интегриран подход при извършване на
мониторинг и оценка на сектора за учене на възрастни. Тя е инструмент за подпомагане
взимането на управленчески решения на национално ниво и при нейното изграждане и
функциониране се прилагат следните принципи:
Принцип на приемственост;
Принцип на съвместимост при реализирането на отделните етапи, независимо от
конкретния изпълнител или оператор;
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;
Принцип на включване на всички заинтересовани страни и информиране на
широката общественост;
Принцип на осигуряване на еднопосочност при действията на различните нива на
управление – местно, регионално, областно, национално, европейско и международно.

4. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЕКТОРА
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ (НСМСУВ) В БЪЛГАРИЯ
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,
включващи събиране, обработка, съхранение и пренос на статистически данни и друга
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информация от една страна и чрез система за оценка и анализ на въздействията върху
социално-икономическото развитие, неговото състояние и мерките, които се предприемат за
решаване 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 потребностите от информация на
възможно най-широк кръг потребители.
НСМСУВ се състои от два основни компонента (Фигура 3):
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 решаване на проблемите му.
Системата, осигуряваща оперативната функционалност на НСМСУВ
представлява административната и техническа организация на захранването й с данни –
провеждане на дългосрочни наблюдения на компоненти на образованието и обучението на
възрастни, чрез събиране, обработка, съхранение и пренос на данните към системата за
оценка и анализ. Тя осигурява синхронизираното изпълнение на всички дейности,
обезпечаващи функционирането й.
Системата за оценка и анализ в рамките на НСМСУВ представлява организирана,
структурирана и синхронно действаща съвкупност от експерти, бази данни, методики за
изследвания и анализ, технически средства, финансови и материални ресурси, която работи
за изготвянето на доклади по балансиран набор от индикатори за образование и обучение на
възрастни. Основната функция на системата е да характеризира периодично състоянието на
сектора за учене на възрастни, въздействията, на които той е подложен и ефективността на
мерките, които се предприемат за решаване на съществуващите проблеми. 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 секторa в
България.
ФИГУРА 3. Основни компоненти на системата за мониторинг на сектора за учене на
възрастни

СИСТЕМА,
ОСИГУРЯВАЩА
ОПЕРАТИВНАТА
ФУНКЦИОНАЛНОС
Т НА НСМСУВ

СИСТЕМАТА ЗА
ОЦЕНКА И
АНАЛИЗ КЪМ
НСМСУВ
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ОБОБЩЕНА
ИНФОРМАЦИЯ,
СЛУЖЕЩА ЗА
ВЗИМАНЕ НА
УПРАВЛЕНСКИ
РЕШЕНИЯ

Системата за оценка и анализ е изградена на базата на индикаторния подход.
Индикаторите за учене на възрастни са информационни инструменти, обобщаващи
данни за въздействие, състояние и тенденции. Те отчитат промените в наблюдаваните
процеси във времето и пространството, спрямо предварително определено първоначално
състояние. Състоянието и развитието на сектора се характеризира чрез промените на
стойностите на индикаторите, като се използват подходящи методи за анализ.
Мониторингът на основата на индикатори е ефективен инструмент за разумно
управление и вземане на обосновани политически решения. Индикаторите дават възможност
за метрифициране (количествено измерване) и верифициране на политическите цели и за
оценка на тяхното изпълнение, навременно набавяне на информация за актуалното състояние
и тенденциите, а когато е необходимо и коригиране на политиката и управлението с цел
подобряване на състоянието на сектора за учене на възрастни.
Прилагането на този метод е непрекъснат процес на мониторинг и отчитане на
постиженията на политиката за учене на възрастни и на напредъка по отношение на
предварително определените цели чрез измерване стойностите на ключовите индикатори.
Поради непрекъснатия си характер, измерването може да служи като система за ранно
предупреждаване и като средство за подобряване на отчетността пред обществото. Това
позволява да се следи динамиката на оценяваните процеси и да се правят международни
сравнения.
5. ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ,
ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. ГРУПИ ИДИКАТОРИ.
5.1. Обхват на системата на системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни
Системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни в България може да се
разглежда, изгражда и структурира на базата на общото разбиране за ученето на възрастни в
контекста на ученето през целия живот (УЦЖ).
Секторът за учене на възрастни в България може да се изучава на базата на различните
типове учене през целия живот – формално, неформално и самостоятелно. (Фиг. 3).
ФИГУРА 3. Секторът на учене на възрастни в България в контекста на УЦЖ
Среда и комуникации
Самостоятелно учене
Програми във
формалната
образователна
система

Неформално
обучение

Семейство, общество или самоконтрол
Среда и комуникации
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Формалната образователна система обхваща образование и обучение, осигурено от
системата на училища, колежи, университети и други формални образователни институции,
които обикновено съставят непрекъсната „стълба” от образователни дейности за деца,
младежи и възрастни, започващи от най-ранна детска възраст.
Неформалното обучение включва всички организирани и поддържани образователни
дейности, които не са обхванати от формалната система на образование. Неформалното
обучение може да заема място във и извън формалните образователни институции и да
обслужва хора от всички възрасти. То може да обхваща програми за ограмотяване на
възрастни, житейски умения, работни умения и обща култура.
В параграф 39 на ISCED -2011 неформалното обучение е дефинирано по следния
начин: „Подобно на формалното образование (но за разлика от самостоятелното, инцидентно
или случайно обучение), неформалното обучение е обучение, което е институционализирано,
преднамерено и планирано от доставчик на обучение. Същностната характеристика на
неформалното обучение е, че то е алтернатива и/или допълнение към формалното
образование в рамките на процеса на учене през целия живот на индивида. То често се
предоставя с цел да се гарантира правото на достъп до образование за всички.”
Неформалното обучение най-вече води до придобиване на квалификации, които не са
официално признати и не са еквивалентни на официалните квалификации от съответните
национални или регионални образователни органи, или изобщо не водят до никаква
квалификация. Въпреки това , официални, признати квалификации могат да бъдат придобити
чрез изключителното участие в специфични програми за неформално обучение…”.
Самостоятелното учене по своята същност има несистемен характер, предопределен
от силния фокус върху личностното развитие, но то също “се извършва с определена цел,
като е най-малко организирана и структурирана в сравнение със системите на формалното
образование и неформалното обучение и може да включва например учебни събития
(дейности) в семейството, на работното място и в ежедневието на всеки човек, базирани
върху саморъководеното учене”2.
5.2. Тематична област и индикатори
Обхватът на системата за мониторинг, описан чрез тематичните области и
конкретизиран чрез предмета и обекта на статистическите изследвания, е описан по-долу:
ОБЛАСТ 01. Образователно равнище на населението в активна трудова възраст
Структурата на населението в активна трудова възраст по завършена най-висока
степен на образование служи за обща статистическа оценка на интелектуалния потенциал на
нацията, тъй като няма международно възприет показател за пряко измерване на споменатия
потенциал. Понятието „население в активна трудова възраст” включва всички икономически
активни и неактивни лица на възраст 25-64 години. Това определение се прилага в основните
статистически изследвания относно образованието на възрастни, провеждани в страните от
ЕС по обща методология на Евростат. Предмет на изследването в област 01. е
2

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011, „Възрастните в системата на неформалното
образование:Политики и практики в Европа”

Страница 15 от 29

образователната структура на населението на възраст 25-64 години според завършената найвисока степен на образование съгласно Международната стандартна класификация на
образованието (ISCED). Обект на статистическото изследване е контингентът от населението
на възраст 25-64 години.
Данни за образователната структура на населението се осигуряват чрез две
статистически изследвания:
Преброяване на населението, което се провежда обикновено през 10 години и
осигурява детайлни декларативни (субективни) данни за населението по широка гама
от статистически признаци на всяко лице – пол, възраст; завършена степен на
образование, семейно положение, трудов статус, професия и т.н. Преброяването на
населението в България е най-голямото изчерпателно статистическо изследване,
обхващащо над 7 млн. човека. То се провежда по методология на ООН, като по този
начин се осигурява международна сравнимост на данните;
Изследване на работната сила, което е най-голямото извадково изследване на НСИ,
включващо около 19.5 хил. обикновени домакинства. То осигурява годишни данни за
образователната структура на населението.
ОБЛАСТ 02. Участие на възрастните във формалното образование и обучение
Според ISCED 2011, параграф 36, формалното образование е образование, което е
институциализирано, преднамерено и планирано от публични образователни институции или
официално признати частни юридически лица, които в своята цялост представляват
формалната образователна система на една страна. Някои видове образование за възрастни
се отнася към формалното образование. В България това е обучението в Центровете по
професионално обучение и в професионални училища по програми специално създадени за
възрастни, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация (СПК). Тези
програми и участниците в тях, според т.н. UOE 3 методология (UOE – абревиатура на
ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат) се отнасят към формалното образование. Според Закона за
професионалното образование и обучение участниците в програми за придобиване на СПК в
ЦПО и в програми за възрастни в професионалните училища и колежи са лица на възраст 16
и повече години. Именно тези лица са обект на изследване чрез системата за мониторинг.
Предмет на изследването е участието в тези програми и придобиването на СПК.
От друга страна, чрез Изследването на образованието и обучението за възрастни
(ИООВ/AES), записаните лица на възраст 25-64 години в програми на формалното
образование са един от обектите на изследването. Предмет на изследването е участието в
тези програми на възрастните. Това участие по-подробно се изучава чрез основните
социално-демографски признаци и други допълнителни характеристики на участниците –
пол, възраст, степен на образование, до която води програмата, трудов статус,
удовлетвореност на участниците от участието в съответните образователни дейности,
резултати от участието и финансиране на ученето.

3

UOE - Ежегоден въпросник за образованието (съвместен въпросник на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат)
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ОБЛАСТ 03. Участие на възрастните в неформално обучение
Предмет на изследването е участието на възрастните в различните видове неформално
обучение според основни характеристики на участниците – пол, възраст, степен на
образование на участника, трудов статус 4, вид на обучението, област на образование, към
която се отнася обучението, удовлетвореност от участието, резултати от участието и
финансиране на участието. Обект на изследването са всички лица на възраст 25-64 години,
живеещи в обикновени домакинства. Не се обхващат лица, живеещи (пребиваващи) към
момента на изследването в колективни домакинства като болници, социални домове, военни
поделения, места за лишаване от свобода и др. Източник на данните е извадковото
изследване на НСИ за образованието на възрастни (ИООВ/AES), което обхваща период от 12
месеца преди изследването и се провежда веднъж на 4-5 години.
ОБЛАСТ 04. Участие на възрастните във формално образование и в неформално
обучение (по данни от Изследването на работната сила)
Предмет на изследването е участието на възрастните във формално образование и
обучение и в различните видове неформално обучение според основни характеристики на
участниците – пол, възраст, степен на завършено образование, трудов статус5, статистически
район (NUTS 2). Обект на изследването са всички лица на възраст 25-64 години, живеещи в
обикновени домакинства. Източник на данните е „Наблюдението на работната сила”
(НРС/LFS) – непрекъснато тримесечно извадково изследване на НСИ. Данните се събират
чрез провеждането на персонално интервю с лицата на възраст 15 и повече навършени
години в домакинствата включени в извадката. Участието във формално образование и
неформално обучение се установява за период от 4 седмици преди дата на интервюто.
ОБЛАСТ 05. Пречки за участие във формалното образование и обучение и в
неформалното обучение
Предмет на изследването са пречките за участието на възрастните във формалното
образование и обучение и в неформално обучение според основни характеристики на
участниците –по тип на образованието/обучението (формално или неформално), по основна
причина за неучастие на желаещите да участват, по пол, възраст, степен на образование, до
която води програмата, вид на образованието (общо или професионално), трудов статус,
завършена степен на образование на желаещите да участват. Обект на изследването са
всички лица на възраст 25-64 години, желаещи, но не участвали във формално образование и
обучение или в неформално обучение. Източник на данните са изследванията на
образованието на възрастни (ИООВ/AES).
ОБЛАСТ 06. Участие на възрастните в самостоятелно учене
Предмет на изследването е участието на възрастните в различните начини (методи) на
самостоятелно учене според основни характеристики на участниците – пол, възраст, степен
4

Съгласно методологията
мнението на анкетираните
труда (МОТ)
5
Съгласно методологията
мнението на анкетираните
труда (МОТ)

на използваните изследвания, разпределението по трудов статус се основава на
лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на
на използваните изследвания, разпределението по трудов статус се основава на
лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на

Страница 17 от 29

на образование на участника, трудов статус, област на образование, към която се отнася
ученето. Обект на изследване са всички лица на възраст 25-64 години. Източник на данните
са изследванията на образованието на възрастни (ИООВ/AES).
ОБЛАСТ 07. Достъп до информация относно възможностите за образование и обучение
за възрастни
Предмет на изследването е достъпа до информация относно възможностите за
образование и обучение за възрастни според основните характеристики на лицата, потърсили
информация – пол, възраст, степен на образование, трудов статус и източници на
информацията. Обект на изследване са всички лица на възраст 25-64 години. Източник на
данните са изследванията на образованието на възрастни (ИООВ/AES).
ОБЛАСТ 08. Продължаващо професионално обучение на заетите лица
Предмет на изследването е участието на заетите лица в продължаващо професионално
обучение (ППО), организирано от предприятията, разходите за ППО и дейността на
предприятията относно осигуряване на ППО. Обекти на изследването са заетите лица,
участници в ППО и предприятията, отнасящи се към предварително определени
икономически дейности. С цел минимизиране на разходите за изследването и осигуряване на
международна съпоставимост на данните, от обхвата на изследването са изключени
предприятия, организации и институции от някои сектори икономически дейности, както и
такива с 10 и по-малко заети лица. Включени са предприятията от следните сектори
икономически дейности според статистическата класификация на икономическите дейности
в Европейската общност (NACE Rev. 2)6, съответно Класификация на икономическите
дейности (КИД 2008)7:
сектори B-N – ;
сектори R и S -.
Източник на данните е извадковото изследване на НСИ за продължаващото
професионално обучение на заетите лица (ППО/CVTS). То осигурява данни за
предприятията, организирали различни мероприятия за ППО през последните 12 месеца
преди изследването, като изследването се провежда веднъж на 5 години.
ОБЛАСТ 09. Професионално обучение на възрастни в Центрове за професионално
обучение, професионални гимназии и в професионални колежи
Предмет на изследването е завършването на професионално обучение в курсове в ЦПО
и професионални училища, не водещо до придобиване на степен на професионална
квалификация. Завършилите курсове се характеризират по пол и по тесни области на
образованието. Обект на изследването са лица на 16 и повече години, участници в курсове,
организирани от ЦПО и професионални училища и колежи.
ОБЛАСТ 10. Обучение на специализанти във висшите училища
Тази област на системата за мониторинг не е информационно обезпечена, т.е.
понастоящем липсват данни за специализантите във висшите училища. Предвижда се
6
7

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-07-015
http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/KN_223_2008_2008.pdf
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предмет на бъдещото статистическо изследване да бъде успешното завършване на
специализациите, а обект на изследването ще бъдат завършилите специализанти.
Изследването трябва да осигури данни за завършилите специализацията си специализанти
във висшите училища по основни социално-демографски признаци – пол, възраст и някои
допълнителни характеристики на участниците като продължителност на специализацията и
тясна област на образованието, към която се отнася специалността. На ръководството на
Министерството на образованието и науката ще бъде предложено изследването да се
подготви и ежегодно да се провежда от Центъра за информационно обслужване на
образованието на МОН.
Всяка тематична област включва групи индикатори (Таблица 2).
ТАБЛИЦА 2. Тематични области и индикатори за измерване на напредъка в сектора за учене
на възрастни
Код
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ИНДИКАТОРИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
И ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ
01.
Област 01. Образователно равнище на населението в активна трудова възраст
01.1. Група индикатори 01.1.: Образователна структура на населението на възраст 25 – 64
години (по данни от преброяване на населението към 01.02.2011 г.)
01.1.1. Индикатор: 01.1.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години на 1
февруари 2011 г. по степен на завършено образование, райони, области и общини
01.1.2. Индикатор: 01.1.2. Образователна структура на населението на 1 февруари 2011 г. на
възраст 25-64 навършени години по степен на завършено образование, етническа група, пол
и възраст
01.2
Група индикатори 01.2.: Образователна структура на населението на възраст 25 – 64
години (по годишни данни от Наблюдението на работната сила)
01.2.1. Индикатор: 01.2.1. Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 години по
пол и по статистически райони
01.2.2. Индикатор: 01.2.2. Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 години по
пол и възраст
01.3. Група индикатори 01.3. Грамотност на населението на 15 и повече години (по данни от
преброяване на населението към 01.02.2011 г.)
01.3.1. Индикатор: 01.3.1. Относителен дял (%) на неграмотните лица на 15 и повече години на 1
февруари 2011 г. по възрастови групи и по райони, области и общини
01.3.2. Индикатор: 01.3.2. Относителен дял (%) на самоопределилите се като неграмотни сред
лицата на 15 и повече години на 1 февруари 2011 г. по пол, етническа група и по възрастови
групи
02.
Област 02. Участие на възрастните във формалното образование и обучение
Група индикатори 02.1. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното
образование в програми за възрастни за придобиване на СПК в Центрове за професионално
обучение /ЦПО/, в професионални гимназии и професионални колежи
02.1.1. Индикатор: 02.1.1. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното
образование в програми за възрастни за придобиване на СПК в Центрове за професионално
обучение /ЦПО/, в професионални гимназии и професионални колежи по степeни на
професионална квалификация и по пол и възраст
02.1.2. Индикатор: 02.1.2. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното
образование в програми за възрастни за придобиване на СПК по вид на обучаващата
институция, степeн на професионална квалификация и по области
02.1.
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02.2.
02.2.1.

02.3.

02.3.1.

02.4.
02.4.1.

02.5.
02.5.1.
02.5.2.
02.6.

02.6.1.
02.6.2.

03.
03.1.
03.1.1.
03.1.2.

03.1.3.
03.1.4.
03.1.5.
03.1.6.
03.1.7.

Група индикатори 02.2. Записани лица на възраст 25-64 г. в програми на формалното
образование (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)
Индикатор: 02.2.1. Записани лица на възраст 25-64 години в програми на формалното
образование по пол, възраст, степeн на образование,трудов статус и по статистически
райони
Група индикатори 02.3. Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО,
професионални гимназии и професионални колежи по пол и по форма на собственост на
образователната институция (по данни от статистика на образованието )
Индикатор: 02.3.1. Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО,
професионални гимназии и професионални колежи по пол, форма на собственост на
образователната институция
Група индикатори 02.4. Удовлетвореност от участие в програми на формалното
образование (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)
Индикатор: 02.4.1. Удовлетвореност на участниците на възраст 25-64 г. от участие в
програми на формалното образование по пол, възраст и по вид на образованието (общо или
професионално)
Група индикатори 02.5. Резултати от участие в програми на формалното образование (по
данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)
Индикатор: 02.5.1.Разпределение на участниците във формално образование по степен на
използване на придобитите знания и умения и пол
Индикатор 02.5.2. Разпределение на участниците в програми на формалното образование
по постигнати резултати и по пол
Група индикатори 02.6. Финансиране на участието в програми за образование за възрастни
във формалното образование (по данни от Изследването на образованието на възрастни
относно участието в последното обучение –AES)
Индикатор: 02.6.1. Разпределение на участниците в програми на формалното образование
по източник на финансиране, заплатил изцяло или частично разходите за обучение
Индикатор: 02.6.2. Средна цена на последното обучение, платена от участниците във
формално образование, по степeни на образование (МСКО 3 и 4, 5 и 6), по вид на
образованието (общо или професионално)
Област 03. Участие на възрастните в неформално обучение
Група индикатори 03.1. Участници в програми за неформално обучение (по данни от
Изследването на образованието за възрастни)
Индикатор: 03.1.1. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол,
възраст и завършена степен на образование
Индикатор: 03.1.2. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол,
възраст, завършена степен на образование, трудов статус, местоживеене и по статистически
райони
Индикатор: 03.1.3. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол,
завършена степен на образование и по трудов статус
Индикатор 03.1.4. Участници на възраст 25-64 г. в неформално обучение по пол, степен на
образование и по брой на обученията в които са участвали
Индикатор: 03.1.5. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол,
завършена степен на образование и по вид на обучението
Индикатор: 03.1.6. Относителен дял (%) на участниците по вид на обучението и по пол,
възрастови групи и степен на образование
Индикатор: 03.1.7. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол,
завършена степен на образование и по вид на организацията, провеждаща първото обучение
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03.1.8. Индикатор: 03.1.8. Среден брой учебни часове на едно неформално обучение по вид на
обучението и по вид на институцията, провеждаща обучението
03.1.9. Индикатор: 03.1.9. Относителен дял (%) на участващите в неформално обучение по
конкретни причини за участие в обучението и по статистически райони
03.2. Група индикатори 03.2. Удовлетвореност от участие в програми за неформално обучение
за възрастни (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)
03.2.1. Индикатор: 03.2.1. Относителен дял (%) на доволните и недоволните от участие в
програми за неформално обучение за възрастни по пол, по завършено образование и по вид
на обучението/първото, второто и третото обучение/
03.2.2. Индикатор: 03.2.2. Разпределение на недоволните от участие в неформално обучение
/първото, второто и третото обучение / по причини (%), по пол, по завършено образование и
по вид на обучението /първото, второто и третото обучение/
03.3. Група индикатори 03.3. Резултати от участие в програми за неформално обучение за
възрастни (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)
03.3.1. Индикатор: 03.3.1. Разпределение на участниците в неформално обучение (%), по степен
на използване на придобитите знания и умения, по пол, завършена степeн на образование и
по вид на обучението
03.3.2. Индикатор: 03.3.2. Разпределение на участниците по причини за участие в неформално
обучение по пол и по завършена степeн на образование
03.4. Група индикатори 03.4. Финансиране на участието в програми за неформално обучение на
възрастни (по данни от Изследването на образованието на възрастни относно участието в
последното обучение –AES)
03.4.1. Индикатор: 03.4.1. Разпределение на участниците в неформално обучение (%), по вид на
обучението (курс, участие в семинари и работни срещи и частни уроци) и по източник на
финансиране, заплатил напълно разходите за обучение
04.
Област 04. Участие на възрастните във формално образование и в неформално
обучение (по данни от Изследването на работната сила)
04.1. Група индикатори 04.1. Участие на населението на възраст 25-64 години в програми за
формално образование и неформално обучение (по данни от Изследването на работната
сила за период от 4 седмици преди интервюто)
04.1.1. Индикатор: 04.1.1. Участие във формално образование и неформално обучение на
населението на възраст 25-64 г. по години, пол и възрастови групи (по данни от Изследване
наблюдение на работната сила – LFS)
04.1.2. Индикатор: 04.1.2. Участие във формално образование и неформално обучение по години,
пол и трудов статус (по данни от Изследване наблюдение на работната сила – LFS)
04.1.3. Индикатор: 04.1.3. Участие във формално образование и неформално обучение по години,
пол и най-висока степен на придобито образование (по данни от Изследване наблюдение на
работната сила – LFS)
04.1.4. Индикатор: 04.1.4. Участие във формално образование и неформално обучение на
населението на възраст 25-64 г., по години, пол и райони (по данни от Изследване
наблюдение на работната сила – LFS)
05.
Област 05. Пречки за участие във формалното образование и обучение и в
неформалното обучение
05.1. Група индикатори 05.1. Пречки за участие във формалното образование и обучение (по
данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)
05.1.1. Индикатор: 05.1.1. Разпределение на лицата, желаещи да участват но неучаствали във
формалното образование и обучение или в неформалното обучение по пол, трудов статус,
степен на образование и по причини за неучастие
06.
Област 06. Участие на възрастните в самостоятелно учене
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06.1.
06.1.1.
06.1.2.
06.1.3.
06.1.4.
06.1.5.

07.
07.1.

07.1.1.

07.1.2.
07.1.3.

08.
08.1.
08.1.1.
08.1.2.
08.1.3.
08.2.
08.2.1.
08.2.2.
08.2.3.
08.3.

08.3.1.
08.3.2.

Група индикатори 06.1. Участници в самостоятелно учене (по данни от Изследването на
образованието за възрастни)
Индикатор: 06.1.1. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол,
възраст и завършена степен на образование
Индикатор: 06.1.2. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол,
възрастови групи, завършена степен на образование и по статистически райони
Индикатор: 06.1.3. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол,
завършена степен на образование и по трудов статус
Индикатор: 06.1.4. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол,
завършена степен на образование и по методи/начини на самообучение
Индикатор: 06.1.5. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол,
завършена степен на образование и цел на ученето при първото и второто самостоятелно
обучение
Област 07. Достъп до информация относно възможностите за образование и обучение
за възрастни
Група индикатори 06.1. Лица на възраст 25-64 години, потърсили информация относно
възможностите за образование и обучение (по данни от Изследването на образованието за
възрастни)
Индикатор: 07.1.1. Лица на възраст 25-64 години, потърсили информация относно
възможностите за участие в образование и обучение по пол, възраст и завършена степен на
образование
Индикатор: 07.1.2. Лица, потърсили информация относно възможностите за участие в
образование и обучение по пол, завършена степен на образование и по трудов статус
Индикатор: 07.1.3. Относителен дял (%) на лицата 25-64 години, намерили информация
относно възможностите за образование и обучение по пол, завършена степен на
образование и по източници на информацията
Област 08. Продължаващо професионално обучение на заетите лица
Група индикатори 07.1. Участници в продължаващо професионално обучение (по данни
от изследването „Продължаващо професионално обучение на заетите лица” (CVTS)).
Индикатор: 08.1.1. Участници в продължаващото професионално обучение по тип на
обучението и основна икономическа дейност на предприятието (кид. 2008: B-N, R+S)
Индикатор: 08.1.2. Участници в продължаващото професионално обучение по групи
предприятия според броя на заетите в тях
Индикатор: 08.1.3. Участници в продължаващото професионално обучение по тип на
обучението и форма на собственост на предприятията
Група индикатори 07.2. Разходи за обучение в курсове за ППО (по данни от изследване
„Продължаващото професионално обучение на заетите лица” (CVTS)).
Индикатор: 08.2.1. Разходи за ППО курсове по икономическа дейност на предприятията
Индикатор: 08.2.2. Разходи за ППО курсове по групи предприятия според броя на заетите в
тях
Индикатор: 08.2.3. Разходи за ППО курсове по форма на собственост на предприятието и
вид на разходите
Група индикатори 07.3. Предприятия предоставящи възможност за участие в
продължаващо професионално обучение (по данни от изследването на Продължаващото
професионално обучение (CVTS)).
Индикатор: 08.3.1. Разпределение на предприятията, осигуряващи обучение, по
икономически сектори (кид. 2008: B-N, R+S) и по тип обучение
Индикатор: 08.3.2. Разпределение на предприятията, осигуряващи ППО според броя на
работниците/служителите в тях
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08.3.3. Индикатор: 08.3.3. Разпределение на предприятията, осигуряващи ППО според формата на
собственост
09.
Област 09. Професионално обучение на възрастни в Центрове за професионално
обучение, професионални гимназии и в професионални колежи
09.1. Група индикатори 09.1. Участници в професионално обучение, не водещо до придобиване
на СПК, в Центровете за професионално обучение (ЦПО) и в професионални гимназии и
колежи.
09.1.1 Индикатор: 09.1.1. Лица завършили курсове за професионално обучение, неводещи до
придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол и
по тесни области на образованието
10.
Област 10. Обучение на специализанти във висшите училища
10.1. Група индикатори 10.1. Специализанти, завършили обучението си във висшите училища*
10.1.1. Индикатор: 10.1.1. Завършили обучението си специализанти във висшите училища по пол,
продължителност на обучението и по тесни области на образованието
* Индикаторите не са информационно обезпечени и няма налични данни по тях

6. РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Изграждането и функционирането на НСМСУВ зависи пряко от организацията и
дефинирането на ролите и задълженията на заинтересованите институции/организации
(институционалната рамка), както и от системата за контрол върху изпълненията на поетите
ангажименти от съответните институции.
6.1. Управленска роля
Управлението на процесите, свързани с мониторинга и оценката на политиката за
учене на възрастни включват следните дейности:
опериране и управление на Националната информационна система за учене на
възрастни (НИСУВ);
предоставяне на достъп до възможностите на системата за ползване от заинтересовани
институции и организации, както и на информацията, събирана от системата до поширок кръг потребители чрез съответните регламенти за ползване.
анализиране на информацията по ключовите показатели за учене на възрастни;
координиране на процеса, свързан с набиране на отчетна информация от отговорните
за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода
2014 – 2020 г. институции и организации
подготовка на годишни и окончателен доклад за определяне на степента на
изпълнение и проследяване на ефективността;
публикуване на годишните и окончателни доклади.
Отговорното министерство за изпълнение
Министерството на образованието и науката.
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на

горепосочените

дейности

е

За осигуряване на координацията и наблюдаване на процеса
се предвижда
създаването на Националната платформа за учене през целия живот 2020. Тя
представлява свързването на всички участващи в изпълнението на стратегията и позволява
съгласувано изпълнение на плановете за действие. За целта ще бъде създадена група от
експерти, които ще бъдат номинирани от различните заинтересовани страни – държава,
социални партньори, представители на гражданското общество.
Нейни цели са:
Координация, мониторинг и оценка на изпълнението на НСУЦЖ;
Подготовка на ежегодни планове за действие в изпълнение на НСУЦЖ;
Изготвяне на годишен доклад за изпълнение и представянето му в Министерския
съвет;
Изготвяне на окончателен доклад пред Министерския съвет през м. декември 2020 г.
Към областните управители ще се предложи създаването на областни експертни групи,
които ще включват представители на
регионалния инспекторат по образованието;
регионалната служба по заетостта; териториалното статистическо бюро; териториални
организации на работодателите и на работниците и служителите, неправителствени
организации и др.
6.2. Оперативна роля
Тази роля се свързва с осигуряване на оперативната функционалност на НСМСУВ захранването на НСМБР с данни чрез наблюдение на показатели и критерии, включени в
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. и допълнително
определени специфични критерии в Рамка за напредъка в сектора за учене на възрастни и
пренос на данните към системата за оценка и анализ.
Институциите и организациите, които се явяват заинтересовани страни и могат да
участват в процесите на кординация и наблюдение в сектора, като използват данни от
НСМСУВ, допълвани от собствени информационни източници (регистри, периодични
отчети, анализи, доклади, изследвания и др.), най-общо се разделят на три групи:
Държавна/областна администрация;
Социални партньори;
В. Академичната общност.
Държавна администрация – основни участници на национално ниво:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Министерство на образованието и науката;
Министерство на труда и социалната политика;
Министерство на културата;
Министерство на младежта и спорта;
Министерство на земеделието и храните;
Министерство на правосъдието;
Столична община;
Национален статистически институт;
Национална агенция за професионално образование и обучение;
Страница 24 от 29

o Агенция по заетостта;
o Център за развитие на човешките ресурси.
Социални партньори - представените на национално равнище организации на
работодателите и на работниците и служителите:
o
o
o
o
o
o

Асоциация на индустриалния капитал в България;
Българска стопанска камара;
Българска търговско-промишлена палата;
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
Конфедерация на независимите синдикати в България;
Конфедерация на труда „Подкрепа”.

Академична общност:
o Българска академия на науките;
o Висши училища.
Институциите и организациите, участници в мониторинговите дейности са отговорни
за верността и качеството на данните и анализите, когато те произхождат от техни
информационни източници или изследвания. Когато данните са предоставени за ползване в
НСМСУВ, участниците в мониторинговите дейности са отговорни за коректното
представяне на данните и обработките по тях, в съотвествие с методологията и при отчитане
на спецификите на изследванията. Участници в мониторинговите дейности са отговорни за
подготовката на годишните отчети от тяхната компетентност при подготовката на годишните
и на окончателния доклад за напредъка. Те предоставят на МОН данните (вкл. и метаданните
към тях) и отчетната информация. Конкретните задължения и отговорности на институциите
и организациите, които ще предоставят данни за НСМСУВ се определят в споразумения,
сключени между МОН и съответната институция,. Тези споразумение е необходимо да
съдържат:
конкретни задължения и отговорности;
ниво на подробност на предоставяне на данните;
схема на предоставяне на данните (периодичност на предоставяне и др.);
административен ред за предоставяне на данните;
файлов формат;
информационен канал за прехвърляне на данните от локалните бази данни или
регистри до сървъра на системата за оценка и анализ;
административен ред за предоставян предоставяне на данните;
начините за контрол върху данните.
Споразуменията могат да включват и допълнителни съдържателни и технически
характеристики на собствените информационни масиви, поддържани и управлявани от
институциите и организациите, които осигуряват подобряване на съвместимостта с
НСМСУВ и гарантират увеличение на резултатите от нейното прилагане.
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7. ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ И ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА
7.1. Годишен мониторинг за определяне на степента на изпълнение и
проследяване на ефективността в сектора за учене
Изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 20142020 г. се основава на приетите от Министерския съвет планове за действие, фиксираните
оперативни цели и основни етапи, които са обект на ежегоден мониторинг за навременно
откриване на трудностите във връзка с изпълнението и вземане под внимание на
променените предизвикателства.
Разработването на мониторинговия доклад се координира от МОН и се разработва в
сътрудничество с Националната платформа за УЦЖ 2020 ежегодно до 30 юни на следващата
година.
Мониторинговият доклад включва:
състоянието на сектора за учене на възрастни, като се отчитат показателите от Таблица
2 на настоящото ръководство и очакваните резултати от Плана за действие в
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот;
установяване на отклонения, проблемни области и анализ на причините за
възникването им;
нововъзникналите потребности от адаптиране или разширяване по отношение на
целите и мерките;
сътрудничеството на различните участници като част от управленския подход.
Всеки отчетен период е за предходната календарна година.
Мониторинговият доклад се публикува на електронната страница на МОН.
7.2. Окончателен доклад до Министерския съвет
През м. декември 2020 г. министърът на образованието и науката внася в МС
окончателен доклад за изпълнението на НСУЦЖ.
Докладът трябва да съдържа:
а) данни за постигнатите цели;
б) SWOT анализ на процеса УЦЖ 2020 и на съответните структури за управление;
в) изводи и препоръки за по-нататъшно развитие на ученето през целия живот.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНА РАМКА
за подготовка на
Доклад за напредъка в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия
живот за ………г.
ВЪВЕДЕНИЕ






Целта на доклада - напр.: Целта на настоящият доклад е да изследва постигнатият
напредък като резултат от Плана за действие за ….. г. в изпълнение на Националната
стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ). Той представя информация относно:
 резултатите от изпълнението на Плана за действие за ….. г. ;
 степента на постигане на целите за учене през целия живот;
 установените причини за възникването на отклонения и проблемни области;
 нововъзникналите потребности от адаптиране или разширяване по отношение
на целите и мерките;
 насоки за следващия период.
Критериите за оценяване – напр.: съответствие и съгласуваност, ефективност,
ефикасност, полезност, устойчивост
Начинът на оценяване – напр.: силно ограничен напредък (25%), ограничен
напредък(50%), известен напредък (75%) и напредък(100%)
Избор на подход за оценяване – напр.: Общата качествена оценка за напредъка по
индикаторите е осъществена чрез използването и анализирането на три признака
свързани с:
 абсолютното положително изменение за периода, за който се извършва оценката;
 сближаване със стойност приета за еталон (за еталонна е приета средната
стойност на 27те европейски държави членки на ЕС по всички индикатори);
 реалистичност на заложената целева стойност, определена чрез наслагване на
средногодишното изменение за периода на оценката, до крайната дата за постигане
на целта, при отчитане на стимулиращи и дестимулиращи фактори на средата,
свързани политики, мерки и дейности.

І. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ……. Г.
1. Степен на изпълнение на дейностите по области на въздействие





Общ брой на дейностите/задачите, заложени в плана
Колко от тях са изпълнени – бр.; %
Определя се степента на изпълнение силно ограничен напредък (25%), ограничен
напредък(50%), известен напредък (75%) и напредък(100%)
Изготвя се таблица за отразяване на резултатите от изпълнението на Плана за действие
Области на въздействие

Бр.
дейности
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Изпълнени
(%)

Резултат



Посочват се източниците и размера на финансиране

2. Анализира се изпълнението на дейностите по отделните области на въздействие.


установените отклонения и анализ на първопричината.

ІІ. СТЕПЕН НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ


Разглежда се поотделно напредъка по отношение най-малко на следните стратегически
цели:
1. Повишаване на участието на населението на 25-64 навършени години в образование и
обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 г. (4 седмичен референтен
период);
2. Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на
възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.;
3. Намаляване на дела на неграмотните:
 сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.;
 сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.;
4. Повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63 % през 2012 г. на
76% през 2020 г .
 Изготвя се сравнителна таблица:
Показатели

Най-добро
Най-лошо
представяне представяне
в ЕС-27
в ЕС-27

Средно
за ЕС 27

България

България
2020

ЕС
2020

III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ



Обобщаване на информацията от т. I и т. II;
Посочват се нововъзникналите потребности от адаптиране или разширяване по
отношение на целите и мерките.
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Това ръководство е разработено и разпространено в рамките на Проект № 374725-LLP-12012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA „BG – Изпълнение на
Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, който е финансиран със средства по
Програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз и се изпълнява от Министерство на
образованието и науката.
http://LLL.MON.BG
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