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ВЪВЕДЕНИЕ
Разработването на настоящото Методическо ръководство цели да осигури
ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни на областно
ниво при разработването и провеждането на политики за осъществяване на напредък в
сектора за учене на възрастни. Ръководството съдържа пакет с универсални логически
матрици за анализиране и планиране на секторната политика, както и проекти на
документи, необходими за създаването и функционирането на областни координационни
групи.
Същността на универсалните логически матрици (ULM), представени по-долу, може да
бъде обяснена накратко по следния начин:
Матриците са универсални (universalis). Те обхващат многообразието от проблеми,
проектирането на решения за тях, конструирането на политическа перспектива и
възможностите за преглеждането й. Всички тези елементи са насочени към успешното
развитие на областните сектори за учене на възрастни в шестте пилотни области.
Матриците са логически (logikos). Те предлагат правилни, последователни и
обосновани подходи за разумно развитие на политиките за учене на възрастни в шестте
пилотни области.
Матриците (matrix, icis) са форми. По тях могат да бъдат „изливани“, „отливани“
различни инструменти за формиране, анализиране и оценяване на политики (областни
анализи, областни планове, мониторингови доклади и др. оперативни документи).
ULM са създадени за улеснение на представителите на заинтересованите страни, които
планират и изпълняват областни политики за учене на възрастни. Те отразяват общите
характеристики на националната политика за учене на възрастни и спецификата на
областния сектор за учене на възрастни в съответната пилотна област.
Методическото ръководство е разработено в рамките на проект № 567452-EPP-12015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

„Националните

координатори

в

изпълнение

на

Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Програма “Еразъм+” на Европейската комисия.
Проектът се изпълнява в периода 01 ноември 2015 г. – 31 октомври 2017 г. от
Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на
възрастни в България, в съответствие със Споразумение № 2015 - 2761 / 001 – 001 между
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия и
Министъра на образованието и науката.
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РАЗДЕЛ 1. УНИВЕРСАЛНА ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ НА
ОБЛАСТНО НИВО

1.1.

Обща информация и предназначение
Логическата матрица за изготвяне на анализ на областния сектор за учене на възрастни

е помагало, което има за цел да даде методически насоки за правилно структуриране на
анализа, изхождайки от областните специфики и особености. Насоките имат за задача да
представят ясен и приложим логически алгоритъм за изготвяне на анализ на състоянието
на сектора за учене на възрастни в конкретна област, както и за идентифициране и оценка
на проблемите, рисковете, предимствата и възможностите за неговото развитие.
Документът като практически инструмент ще подпомогне методически регионалните
власти и заинтересованите страни на областно ниво при разработването на областни
планове за развитие на сектора за образование и обучение на възрастни.
За целите на настоящия анализ възрастните обучаеми се дефинират като лица,
навършили 16 годишна възраст, които не се обучават в дневна/редовна форма на обучение
във формалната образователна система.
Създаването

на

логическата

матрица

е

съпътствано

с

консултиране

със

заинтересованите страни, както за получаване на експертни становища относно
провеждането на изследвания и анализи, така и за подсигуряване на тяхната подкрепа на
етапа на планиране. Насоките в рамките на настоящата логическа матрица се прилагат
чрез използване на Методология за оценка на състоянието на сектора за учене на
възрастни.
1.2.

Необходима информация за провеждане на анализа

При изготвянето на логическата матрица е необходимо осигуряването и използването
на статистическа и аналитична информация, подпомагаща анализа на наблюдаваните
тенденции и текущото състояние на сектора за учене на възрастни, както и очертаване на
перспективите за бъдещо развитие. При разработването на анализа е необходимо да се
проучват и използват надеждни статистически данни и качествена информация, които
позволяват преценка на дълбочината и мащаба на дисбалансите и оттук формулиране на
адекватна стратегия за преодоляване на проблемите и предизвикателствата. Анализът
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изисква значителен обем информация и провеждането на специализирани изследвания за
областта. Данните за цялостния контекст на сектора за учене на възрастни могат да бъдат
събирани от източници като: официалната статистика, стратегически документи, чрез
годишните доклади за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия
живот за периода 2014 – 2020 година, проучвания, анализи, тематични изследвания и
директни наблюдения. Като основен източник на информация може да бъде използвана
Националната

информационна

система

на

сектора

за

учене

на

възрастни

(https//:lll.mon.bg). Събраната информация се обобщава, систематизира и анализира.
Същевременно логическата матрица отчита и интегрира по подходящ начин насоките
на политиките за учене през целия живот на ЕС и България. Такива ориентири се
съдържат в документи, като: Програмата на ЕС “Образование и обучение 2020“,
Обновената Европейска програма на сектора за учене на възрастни , както и националните
стратегически документи – Национална програма за развитие: България 2020, Национална
стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, Актуализирана
национална стратегия за демографското развитие на населението в Република България
(2012-2030), Актуализирана национална стратегия за младежта 2014-2020, Актуализирана
стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г., Стратегия за намаляване дела
на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 и др.
1.3.

Подход при провеждане на анализа

При осъществяването на анализа на състоянието, тенденциите в развитието, силните и
слабите страни, възможностите и заплахите пред пазара на труда се използва набор от
методически инструменти:
Преглед на нормативната уредба;
Преглед на свързаните със сектора за учене на възрастни стратегически и
програмни документи;
Набиране и анализ на количествена и качествена информация за състоянието на
областния сектор за образование и обучение на възрастни;
Преглед и анализ на релевантни източници на информация и свързани документи;
Провеждане на срещи, интервюта, анкети със заинтересовани страни по отношение
на мнението и препоръките им за резултатите от анализа насектора за учене на
възрастни.
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Общите насоки за разработването и съдържанието на анализа на областния сектор за
учене на възрастни обхващат следните по-важни моменти:
Акцентиране върху аналитичността, а не върху описанията на

ситуацията на

областния сектор за учене на възрастни. Фокусът на аналитичните методи да бъде
съсредоточен върху състоянието и тенденциите в развитието на образованието и
обучението на възрастни.
Използваните данни и информация да са надеждни, релевантни като периодизация
във времето и базирани на официални източници. Актуалната, достоверна и
надеждна информация ще осигури адекватен анализ на сектора за учене на
възрастни и ще подпомогне процеса на планиране.
Представяне на анализа на текущото състояние на областния сектор за учене на
възрастни в ясен и целенасочен формат с оглед идентифициране на ключови
проблеми и дефицити, очертаване на тенденции и аргументиране на прогнози за
развитието му в средносрочен и дългосрочен план.
Реалистична оценка на нуждите от развитие, потенциала и условията за развитие на
областния сектор за учене на възрастни, външните и вътрешните фактори, които
могат да окажат въздействие върху планираните интервенции за подобраване на
състоянието на сектора. Всички елементи от съдържанието на анализа трябва да
бъдат ясни, обосновани и разбираеми с оглед публичното им представяне и
ангажиране на участието на заинтересованите страни както на местно и
регионално, така и на национално равнище.
Структурата и съдържанието на анализа трябва да бъде фокусирана върху
спецификите и особености на конкретната област, като анализът има за цел
обосноваване на стратегията за развитие на сектора за учене на възрастни на
областно равнище.
При изготвянето на анализа е необходимо да се спазва изискването за използване
на унифицирана терминология, утвърдена на национално и международно равнище
при провеждане на изследвания от подобен род, което ще осигури сравнимост на
подхода и резултатите от проведения анализ. За целта е удачно да се използват
дефиниции

и

термини

в

съответствие

с

методологията,

използвана

от

Министерството на образованието и науката за подготовката на годишните
доклади за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за
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периода 2014 – 2020 година (Приложение 1) и от Националния статистически
институт.
При избора на период за изследване на тенденциите, наблюдавани трудовия пазар
на областно равнище е необходимо да се отчитат основните повратни моменти в
икономическите процеси и явления на регионално и национално ниво.
Понастоящем като такъв момент може да се идентифицира началото на
икономическата и финансова криза в България през 2009 г. Достатъчно голямата
продължителност на избрания период на изследване ще гарантира устойчивост на
наблюдаваните процеси и явления на национално, регионално и местно равнище.
Анализът следва да бъде проблемно ориентиран и да обхване идентифициране на
проблемните области в сектора за учене на възрастни, както и тяхното
териториално измерение, като се направят съответни изводи и се посочат
тенденциите за развитието му на базата на неговия вътрешен потенциал и условия
за развитие.
Анализът започва с описание на социално-демографските характеристики на
съответната област с оглед установяване на състоянието и тенденции по отношение
на развитието на човешкия ресурс. Очертават се и основните направления и ефекта
от провежданата регионална политика. Това позволява да се направи една
динамична картина на съществуващата ситуация по отношение на диспропорциите,
дефицитите и потенциала за развитие на областния сектор за учене на възрастни.
Установяват се текущите проблеми и се изследват причините, довели до тези
проблеми. На тази основа се очертават предизвикателствата, които ще определят
насоките за бъдещо развитие.
1.4.

Основни показатели за измерване на напредъка в сектора за учене на
възрастни.
За образованието и обучението на възрастни могат да бъдат дефинирани и изчислени

десетки аналитични показатели, наричани индикатори, като резултати от провежданите
статистически изследвания.
Националната

информационна

система

за

учене

на

възрастни

(http://lll.mon.bg/system/) съдържа 58 индикатора, разпределени в 23 групи и 11 области
(Приложение 2)
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При разработването на първите анализи на състоянието на сектора за учене на
възрастни в шестте пилотни области (Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Русе и
Хасково) са подбрани следните основни индикатори:
Наименование

Източник на
данните и
периодичност

Описание
на индикатора

1. Образователна структура Разпределение на населението на НСИ, Преброяване
населението
на населението на възраст възраст 25 - 64 г. по най-висока на
2011 г., през 10
25-64 години на 1 февруари завършена степен на образование (%) години
2011 г. по степен на по райони, области и общини
завършено образование

- висше, средно, основно, начално и
по-ниско и „никога не посещавали
училище

2. Образователна структура Разпределение на населението на НСИ, Изследване
на населението на възраст 25 възраст 25-64 години по най-висока на работната сила ИРС,
Евростат,
- 64 години по пол и по завършена степен на образование, по годишно
статистически райони
пол и по райони (%)
- Степени на образование: висше,
средно (средно с придобита СПК и
средно

общо

образование),

основно, начално и по-ниско
3.

Грамотност

населението

на Грамотността

статистически

се НСИ, Преброяване
населението
оценява чрез относителния дял - % на на
2011 г., през 10
грамотните или на неграмотните лица години
сред лицата на 15 и повече години. За
грамотно се счита лице, което може
да

чете

и

написаното,

разбира

смисъла

както

да

и

на

напише

кратко изложение за ежедневните си
дейности. За неграмотно се счита
лице, което не може да чете и разбира
смисъла на написаното и не може да
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Наименование

Източник на
данните и
периодичност

Описание
на индикатора
напише

кратко

ежедневните

си

изложение
дейности.

на
Лице,

което може да чете и пише само
цифри и собственото си име, се счита
за неграмотно. Неграмотно е и лице,
което умее да чете, но не може да
пише, както и лице, което умее да
прочете и напише само няколко
заучени фрази.
4. Записани лица на възраст Брой записани лица на възраст 16 и НСИ, Статистика
16 и повече години в повече години във формалното на образованието,
годишно
програми за придобиване на образование
в
програми
за
степен

на

професионална придобиване

квалификация
професионални
(ПГ)

и

(СПК)

на

в професионална

степен

на

квалификация,

гимназии провеждани в училищната система и

професионални професионални колежи. Програмите

колежи (ПК)

за възрастни обхващат обучението
във вечерна, задочна, самостоятелна
или друга неприсъствена форми на
обучение за придобиване на I, II и III
СПК в ПГ и за придобиване на IV
СПК в ПК чрез всички форми на
обучение. Обучаващите институции
са

различни

видове

училища

и

професионални колежи.
5. Записани лица на възраст Брой записани лица на възраст 16 и НСИ - Статистика
16 и повече години в повече години в програми за на образованието и
НАПОО, годишно
програми за възрастни за придобиване
на
степен
на
придобиване на степен на професионална
професионална

квалификация,

провеждани в ЦПО и в платени
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Наименование

Източник на
данните и
периодичност

Описание
на индикатора
квалификация в Центрове за програми
професионална
квалификация
платено

в

ПГ.

Програмите

за

възрастни обхващат обучението за
(ЦПО)

обучение

професионални гимназии

и придобиване на I, II и III СПК в ЦПО
в и за придобиване на I, II, III и

IV

СПК в ПГ – платено обучение.

6. Лица на възраст 16 и Брой лица на възраст 16 и повече НСИ, Статистика
повече години, придобили години, придобили СПК в програми на образованието,
годишно
СПК
в
програми
за за
възрастни,
провеждани
в
възрастни в професионални училищната

система

и

гимназии и професионални професионални колежи Програмите
колежи

за възрастни обхващат обучението
във вечерна, задочна, самостоятелна
или друга неприсъствена форми на
обучение за придобиване на I, II и III
СПК в ПГ и за придобиване на IV
СПК в ПК чрез всички форми на
обучение

7. Лица на възраст 16 и Брой лица на възраст 16 и повече НСИ - Статистика
повече години, придобили години, придобили СПК в програми на образованието и
НАПОО, годишно
СПК
в
програми
за за възрастни, провеждани в ЦПО и в
възрастни в ЦПО и платено платено обучение в ПГ. Програмите
обучение в професионални за възрастни обхващат обучението за
гимназии

придобиване на I, II и III СПК в ЦПО
и за придобиване на I, II, III и IV СПК
в ПГ – платено обучение.

8. Участие на населението на Относителен дял - % на участвалите НСИ, Изследване
възраст 25-64 години във във формално и/или неформално на работната сила
(ИРС), Евростат,
формално образование и образование и обучение през 4- годишно
неформално обучение по седмичния период преди интервюто
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Наименование

Източник на
данните и
периодичност

Описание
на индикатора
статистически райони

сред лицата на възраст 25-64 години

9.

Преждевременно Дял на лицата на възраст 18-24 НСИ, Изследване
напуснали образованието и години,
завършили
основно на работната сила
(ИРС), Евростат,
обучението по пол, статус в образование като най-висока степен и годишно
заетостта и по статистически които не са участвали в образование
райони

или

обучение

период

преди

през

4-седмичния

изследването,

от

населението на същата възраст (%).
Разпределение

по

пол,

статус

в

заетостта и статистически райони.
Статус в заетостта: заети и незаети.
10. Коефициент на заетост Коефициент

на

заетост

- НСИ, изследване
на населението на възраст съотношението между броя на на работната сила
(ИРС), годишно
15-64 години по области
заетите лица на възраст 15-64 г. и
населението на същата възраст (%).
Заети

са

лицата,

които

през

наблюдавания период:
- извършват работа за производство
на стоки и услуги поне 1 час срещу
заплащане (в пари или натура) или
друг доход;
- не работят, но имат работа, от която
временно отсъстват поради отпуск,
болест,

бременност,

отглеждане
периода,

раждане

и

на

малко

дете

(за

през

който

получават

пълния размер на възнаграждението
си),

неблагоприятни
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Наименование

Източник на
данните и
периодичност

Описание
на индикатора
условия, стачка или други подобни
причини.
11.

Коефициент

на Коефициент на безработица (равнище НСИ, Изследване
безработица на населението на безработица) - съотношението на работната сила
(ИРС), годишно
на възраст 15-64 години по между броя на безработните на
области

възраст

15-64

г.

и

броя

на

икономически активните лица (%).
Безработни са лицата, които нямат
работа през наблюдавания период,
като едновременно с това търсят
активно работа през период от четири
седмици,

включително

наблюдаваната седмица, и са на
разположение да започнат работа до
2 седмици след края на наблюдавания
период.
Работна

сила

или

икономически

активно население са лицата на 15 и
повече навършени години, които
влагат или предлагат своя труд за
производство на стоки и услуги.
Работната сила включва заетите и
безработните лица.

Анализите на състоянието на сектора за учене на възрастни в областите: Бургас,
Видин, Габрово, Пазарджик, Русе и Хасково са публикувани на електронната страница на
Националния координатор за учене на възрастни: http://lll.mon.bg/?page_id=88
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1.5.

SWOT-анализ на областен сектор за учене на възрастни

SWOT-анализът е широко популярна техника от стратегическото управление, който
разглежда четири фактора, които идентифицират проекта, организацията или системата,
на които са приложени.
Положително
влияние

Отрицателно
влияние

Вътрешна
среда

Силни страни

Слаби страни

Външна
среда

Възможности

Опасности

SWOT-анализът е комбиниран анализ едновременно на външната и вътрешната
среда.
Вътрешната

среда

характеризира

потенциала

на

организацииите/секторите/отраслите - техните силни и слаби страни.
Външната среда характеризира влиянията върху организацията възможностите
(шансовете) и заплахите, произтичащи отвън.
Силните страни strengths (s) се определят като: повече умения на персонала,
висока

компетентност,

потенциални

възможности

на

организациите/секторите,

конкурентни предимства или ресурси, от които те могат да се възползват, когато избират
стратегията.
Слабите страни

weaknesses (w) се дефинират като: отсъствие на умения у

персонала, невисока компетентност, потенциални слабости, недостатъци или недостиг на
ресурси.
Възможностите opportunities (о) представляват ситуации, при които външните
ползи са абсолютно ясни и има голяма възможност да се реализират, ако се предприемат
определени действия.
Заплахите

threats (т) са ситуации, които водят до потенциално вредни за

организацията външни събития и резултати, ако не се предприемат съответни действия;
организацията трябва активно да им се противопоставя, за да се предотвратят проблемите.
Предназначението на SWOT-анализа е:
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ü да

се

идентифицира

състоянието/позицията

на

организацията/сектора/отрасъла;
ü да се подпомогне изборът на най-подходящата стратегия.
Положително
влияние

Отрицателно
влияние

Вътрешна
среда

Силни страни

Слаби страни

Външна
среда

Възможности

Опасности

Силните страни и възможностите са факторите на бъдещото развитие на
областния сектор за учене на възрастни.
Слабите страни и заплахите/опасностите са факторите, които възпират бъдещото
развитие на областния сектор за учене на възрастни. При отчитане на определените
проблеми, пропуски и бариери следва да се набележат конкретни управленски действия
(мерки/задачи) за тяхното преодоляване, цялостно или частично отстраняване или
толериране.
Силни страни

Слаби страни

Предимства на областния сектор за Недостатъци на областния сектор за
учене на възрастни:
учене на възрастни:
• Кое е положителното качество на • Определете трудностите, пред които е
областта, с което тя превъзхожда
изправен областния сектор за учене на
другите области, вкл. съседни и
възрастни.
несъседни по отношение ученето на • Кои са факторите, които създават
възрастни?
препятствия (бариери) за успешното
• Кои са икономическите, финансови,
развитие на областния сектор за учене на
човешки или други ресурси, които възрастни?
определят силната конкурентна позиция • Кои са актуалните и най-важни
на областния сектор за учене на
проблеми в развитието на областния
възрастни?
сектор за учене на възрастни? Опитайте
• Има ли и други фактори, които дават се да ги формулирате кратко (до три
основание
да
се
твърди,
че изречения за всеки проблем) и
областта/общината
има
силна конкретно!
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конкурентна позиция в сектора за учене • Има ли и други проблеми в развитието
на възрастни?
на областния сектор за учене на
• Определете и други силни страни, които възрастни?
Опитайте
се
да
ги
са специфични за областния сектор за
формулирате кратко (до три изречения)
учене на възрастни.
и конкретно.
• Изследването на силните страни се • Определете и други слаби страни, които
извършва чрез идентифициране на са специфични за развитието на
отношения (преки и косвени) с други
областния сектор за учене на възрастни.
сектори на националната система за • Изследването на слабите страни се
образование и обучение (предучилищно извършва чрез идентифициране на
и
училищно
образование, отношения (преки и косвени) с други
професионално образование и обучение, сектори на националната система за
висше образование и др.).
образование и обучение (предучилищно
и
училищно
образование,
професионално образование и обучение,
висше образование и др.).
Възможности
Заплахи
Събития, случки, обстоятелства и др. Събития, случки, обстоятелства и др.
(действителност на областния сектор за (вероятно бъдеще на областния сектор
учене на възрастни), които:
за учене на възрастни), които могат да
се очакват, ако:
• Могат да бъдат управлявани, вкл. и
такива, които са в компетентността на • Не
се
предприемат
управленски
представители
на
институции
и
действия, вкл. и такива, които са в
организации от състава на областната
компетентността на представители на
координационна група за УЦЖ;
институции и организации от състава на
областната координационна група за
• Не могат да бъдат управлявани, вкл. и
такива, които са извън компетентността УЦЖ;
на представители на институции и • Не са идентифицирани като реалности,
организации от състава на областната
които не могат да бъдат управлявани,
координационна група за УЦЖ;
вкл. и такива, които са били извън
компетентността на представители на
• Едновременно могат и не могат да бъдат
управлявани от представители на институции и организации от състава на
институции и организации от състава на областната координационна група за
областната координационна група за УЦЖ;
• Не са били определени като реалности,
УЦЖ;
• Съдържат в себе си потенциал за които едновременно могат и не могат да
бъдат управлявани;
новаторска
координация
между
е
определен
и
реализиран
институции и организации, вкл. в • Не
тематични
работни
формати, потенциалът за новаторска координация
реализирани в рамките на областната
между институции и организации, вкл. в
координационна група за УЦЖ;
тематични
работни
формати,

Страница 16 от 23

„Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”

• Съдържат в себе си потенциал за реализирани в рамките на областната
координационна група за УЦЖ;
новаторска
координация,
въпреки
е
определен
и
реализиран
несъвършенствата на нормативната • Не
уредба;
потенциалът за новаторска координация,
въпреки
несъвършенствата
на
− Кои са европейските, национални,
областни/общински, отраслови и др. нормативната уредба;
тенденции, които биха могли да − Кои са европейските, национални,
въздействат в бъдеще за конкретни
областни/общински, отраслови и др.
промени в областния сектор за учене на тенденции, които биха могли да
възрастни?
въздействат негативно върху областния
сектор за учене на възрастни?
− Изследването на възможностите се
извършва чрез идентифициране на − Изследването на заплахите се извършва
отношенията (преки и косвени) с други
чрез идентифициране на отношенията
сектори на националната система за
(преки и косвени) с други сектори на
образование и обучение (предучилищно националната система за образование и
и
училищно
образование, обучение (предучилищно и училищно
професионално образование и обучение, образование,
професионално
висше образование и др.).
образование
и
обучение,
висше
образование и др.).

Създадените четири списъка (силни страни, слаби страни, възможности и
заплахи) се съпоставят, както следва:
Установяване на взаимовръзка между възможностите и силните страни
(Как можем да използваме силните страни в развитието на областния сектор
за учене на възрастни и да усилим въздействието им чрез възможностите?);
Установяване на взаимовръзка между възможностите и слабите страни
(Как можем да ограничим влиянието на слабите страни върху развитието на
областния сектор за учене на възрастни чрез използване на възможностите?)
Установяване на взаимовръзка между заплахите и силните страни
(Как можем да намалим или възпрепятстваме влиянието на заплахите върху
развитието на областния сектор за учене на възрастни чрез използване на
силните страни?)
Установяване на взаимовръзка между заплахите и слаби страни
(Как можем да намалим или възпрепятстваме влиянието на двата елемента от
анализа: заплахите и слабите страни, върху развитието на областния сектор за
учене на възрастни?)

Страница 17 от 23

„Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”

Преките резултати от извършването на SWOT анализа се използват за
формулирането на областната политика за учене на възрастни, вкл. и за областните цели,
областните приоритети, областните дейности, декомпозирани в мерки и/или задачи за
успешното й изпълнение. Рефлексиите на непреките резултати от този анализ могат да
бъдат използвани при формулирането на други социално-икономически политики на
територията на съответната област, община или населено място.
Технологията на извършването на SWOT анализа ще бъде неефективна, ако
прилагането на този инструмент се ограничи само до създаването на четирите списъка
(силни страни, слаби страни, възможности и заплахи). Следва да се уточни, че такъв
подход лишава областната политика за учене на възрастни от съществена съдържателна и
функционална връзка между двата процеса, свързани с анализирането и с планирането.
Фактът на създадените четири списъка няма да доведе сам по себе си до ефективен
аналитичен резултат.

РАЗДЕЛ 2. УНИВЕРСАЛНА ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА ЗА СТРУКТУРАТА И
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА
УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

2.1. Обща информация

Универсалната логическа матрица за структурата и съдържанието на областна
програма за развитие на сектора за учене на възрастни е инструмент, който подпомага
процесите на формиране, анализиране, оценяване и изпълнение на областната политика за
учене на възрастни. Тя следва да послужи на представителите на заинтересованите страни
на областно и местно равнище на управление да придобият умения за разработване на
продукти с аналитичен и планов характер. Този инструмент има и съществено значение за
ефективността и ефикасността на съществуващите координационни механизми, създадени
в изпълнение на приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни
(Националната координационна група за учене през целия живот, Националната мрежа за
учене на възрастни и др.), тъй като чрез него се създават необходимите отношения между
различните равнища на управление в сектора за учене на възрастни в България.

Страница 18 от 23

„Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”

Използването на тази матрица се постига чрез взаимната свързаност и
допълняемост на тази матрица с универсалната логическа матрица за анализиране на
областен сектор за учене на възрастни.
2.2.

Същност и структура на областна програма за развитие на сектора за учене
на възрастни
Областната програма за развитие на сектора за учене на възрастни се намира в

йерархическа връзка с Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014
– 2020 година – програмата е оперативният документ за изпълнението на стратегията на
областно ниво. Тя изхожда от стратегическите цели, заложени в националната стратегия.
Времевият обхват на програмата е с препоръчителен срок от 3 години.
Препоръчва се следната структура:
Стратегически цели;
Оперативни цели;
Дейности за реализиране на оперативните цели;
План за действие по изпълнението.

Стратегическите цели на областната програма е препоръчително да бъдат
лаконични езикови формулировки с количествени измерители. Те представят по
синтезиран начин крайната точка от цялостните, системни и последователни усилия на
заинтересованите страни на областно и общинско равнище на управление.
Стратегическите цели на областната програма Х следва да са съобразени и да
допринасят за изпълнението на някои от стратегическите цели, определени в
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. и общите цели
на Областния план за развитие.
Пример: Намаляване на относителния дял на неграмотните сред лицата на 15 и повече
години в Област ……на ….% през 2020 година.
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Оперативните цели конкретизират общите/стратегически цели. Постигането на дадена
оперативна цел допринася за постигането на стратегическата цел, към която принадлежи.
Препоръчително е към всяка стратегическа цел да бъдат определени до 3 оперативни цели.
Оперативните цели трябва да преодоляват последователно съществуващи проблеми. Те трябва да
са свързани със срокове и да са ясни, кратки, постижими и измерими.

Примери:
Оперативна цел 1: Създаване на благоприятна среда
Оперативна цел 2: Повишаване на равнището на грамотност

За реализирането на оперативните цели се определя система от дейности.
Примери:
Дейности за изпълнение на Оперативна цел 1:
1. Привличане на общественото внимание към повишаване на грамотността и
популяризиране на ползите от ученето.
2. Осигуряване на достъп до библиотеките и други места за четене на лица, за които

българският език не е майчин.
3. ………………………………………………………………………………………………

Дейности за изпълнение на Оперативна цел 2:
1. Оценяване на равнището на грамотност
2. Осигуряване на квалификация за учителите/обучителите на възрастни.
3. ………………………………………………………………………………………………

Областната програма се конкретизира с план за действие.

Планът за действие в изпълнение на областния план за развитие на сектора за учене на
възрастни е предварително обмислен и обсъден в подробности начин и ред за изпълнение
на областна политика за учене на възрастни.
Препоръчва се следната структура:
Стратегическа
цел

Оперативна
цел

Дейности

Задачи

Бюджет

Срок

Очаквани

Индикатори за

резултати

изпълнение
Текущ
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В процеса на разработване и изпълнение на Областната програма за развитие на сектора за
учене на възрастни и Плана за действие вземат участие представители на всички ключови
заинтересовани страни, включени в Областната координационна група за учене през целия живот.
В процеса на координация, съответните институции или организации трябва да постигнат
съгласие по целите относно това кой ще изпълнява отделните оперативни цели и дейностите по
програмата.
Институциите/организациите,

които

изпълняват

програмата

трябва

да

докладват

за

постигнатия напредък в изпълнението на дейностите на областния координатор за учене през
целия живот. Това следва да се случи при спазване на правилата и процедурите, установени с
правилника на областната координационна група (Виж Примерен правилник – Приложение 3).

РАЗДЕЛ 3: РЕЧНИК НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА
ВЪЗРАСТНИ

ТЕРМИН

ДЕФИНИЦИЯ

Бариери пред
обучението/пречки за
учене

Ситуационни (от ежедневието), институционални (правила и
процедури), диспозитивни (с отношението към ученето) и/или
финансови фактори, които възпрепятстват, разубеждават или
предотвратяват участието в учебни програми или дейности.

Валидиране

Възрастен обучаем
Грамотност1
Европейска
квалификационна
рамка за учене през
целия живот (ЕКР)
1

Потвърждение от компетентен орган, че учебните резултати (знания,
умения и/или компетентности), придобити от физическо лице във
формален, неформален или информален контекст, са били оценени по
предварително определени критерии и са в съответствие с изискванията
на стандарт за оценяване. Валидирането обикновено води до
сертифициране.
Всяко лице, на възраст 16 или повече години, което участва в дейности
за учене на възрастни.
Умението да се чете и пише.
Референтен инструмент за описание и сравнение на квалификационните
нива в квалификационните системи, разработени на национално,
международно или секторно ниво.

Дефиниция на НСИ в съответствие на Препоръка на ООН (353)
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Заинтересовани страни Организации, институции, индивиди или групи от хора, които могат да
влияят или да бъдат повлиявани от резултатите и очакваните ефекти в
резултат на прилагането на целенасочените дейности.
Индикатори
Показатели, които характеризират и измерват отделни явления или
протичащи в обществото процеси, определени във времето и
пространството, свързани с ученето през целия живот.
Кариерно
Осигурява информирането, консултирането и съветването на ученици и
на други лица относно избора на професия и кариерно развитие.
ориентиране
Компетентност

Способността да се прилагат резултатите от ученето по подходящ начин
в определен контекст (образователен, работен, и за лична или
професионална реализация).

Мониторинг

Систематично и непрекъснато наблюдение на даден процес, за да се
открие съответствие с желан или предполагаем резултат.
Обучение, което се извършва като организирана дейност, извън
системата на предучилищното, училищното и във висшето образование,
и което не води до завършване на клас, етап и степен на образование
или придобиване на степен на професионална квалификация или
квалификация по част от професия.
Обучение, провеждано чрез извършване и обсъждане на работни задачи
в реална среда.

Неформално
обучение

Обучение на
работното място
Преждевременно
напуснал училище2
Информално
(Самостоятелно)
учене
Учене през
целия живот

Лице на възраст между 18 и 24 години, завършило най-много основно
образование, което не участва в никаква форма на образование или
обучение
Учене в резултат от ежедневните дейности, свързани с работата,
семейството или свободното време. То не е организирано или
структурирано по отношение на целите, времето или помощта в
ученето. Информалното (самостоятелното) учене в повечето случаи е
непреднамерено от гледна точка на учащия.
Всяка дейност за учене, предприемана през целия живот за подобряване
на знанията, уменията и компетентностите.

Формално образование Извършва се в организирана и структурирана среда, която е специално
предназначена за учене, и обикновено води до присъждането на
и обучение
квалификация, в повечето случаи под формата на свидетелство или
диплома; то включва системи за общо образование, начално
професионално обучение и висше образование.

2

Official Journal of the European Union (2011 / C 191/01) COUNCIL RECOMMENDATION from June 28, 2011 on
policies to reduce early school leaving, Официален вестник на Европейския съюз (2011 / C 191/01) ПРЕПОРЪКА НА
СЪВЕТА от 28-ми юни 2011 г. Относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище
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