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ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ   

 

Обединеното кралство, Франция,  Белгия, Испания, Португалия, 

Ирландия 

(СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)  

 Целта на настоящото изследване е да представи част от добрите практики на 

няколко водещи европейски страни с доказан опит в провеждането на активни политики 

по отношение на ученето на възрастни. За целта проучването е насочено към следните 

страни-членки на ЕС – Обединеното кралство, Франция, Белгия, Испания, Португалия и 

Ирландия. Анализът се базира основно на информацията, получена от Мрежата 

Eвридика и почерпена от дескриптивната й база данни Eurybase. В някои конкретни 

случаи, информацията, налична в базата данни Eurybase, е допълнена с данни от други 

източници. Тези източници включват основно данните, събрани в рамките на 

изследванията на Eвридика „Висшето образование в Европа 2009 (Higher Educatio in 

Europe 2009), „Развития в Болонския процес” (Developments in the Bologna Process - 

Eurydice, 2009) и „Модернизацията на висшето образование (The Modernisation of Higher 

Education - Eurydice, под печат), както и описанието на националните системи за 

професионално образование и обучение, създадено от мрежата ReferNet (3) на Cedefop. 

Анализът се базира на и на данни на Eurostat от Проучването на работната сила на ЕС 

(EU Labour Force Survey - EU LFS) и Проучването на образованието за възрастни (Adult 

Education Survey - AES). Макар че основната отправна точка на този сравнителен анализ 

е класификацията ISCED 97, анализът се позовава и на развитията, отнасящи се до 

Европейската рамка на квалификациите (European Qualifications Framework - EQF), както 

и Националните рамки на квалификациите (National Qualifications Frameworks - NQFs).  

 

                       1. Институционална структура; 

 

 В много страни институциите, предлагащи формални програми за зрели учащи се, 

са сред най-важните доставчици на неформално образование и обучение. В някои страни 

под един покрив се предлага не само формално и неформално образование, но и широк 
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диапазон от услуги, свързани с образованието, като насочващи услуги или услуги за 

валидиране на неформалното и нередовното обучение.  

 1. Във Франция ученето през целия живот и образованието за възрастни в 

момента се управляват от публични и частни институции. Най-големият доставчик е 

Министерството на образованието(Ministère de l´Éducation Nationale), докато другите 

министерства имат по-малък принос (напр. в селските райони до 2009 г. Министерството 

на земеделието отпуска субсидии за неправителствени организации и сдружения в 

рамките на бюджетна линия, наречена „селско оживление” (animation rurale);  

Министерството на културата, Министерството на младежта и Министерството на 

икономиката, промишлеността и развитието отделят малка част от бюджета си за 

изпълнение на конкретни действия в социално-културната сфера. 

 Въпреки това чрез провеждане на процеса на децентрализация се дават някои 

правомощия на местните власти, които сега са натоварени с въпросите за образованието 

на възрастни  и професионалното обучение. През последните  години са предприети 

няколко реформи в образованието за възрастни с въвеждането на системата за 

"валидиране на компетенции чрез опит" (validation des acquis de l´experience - VAE) и 

поредица от действия във връзка със социалната модернизация.  

 От друга страна, частните институции също имат принос в образованието на 

възрастни, като организират курсове и осъществяват други видове дейности с 

подкрепата на правителството. Според данните, предоставени от Министерството на 

образованието, частни сдружения и организации представят около 80% от 

образователната дейност. 

 Две основни министерства са ангажирани с ученето през целия живот. 

 Министерството на икономиката, промишлеността и заетостта управлява 

политиките за учене през целия живот, за да се подобряват  възможностите за заетост. То 

не е силно ангажирано във финансирането на проекти за обучение на възрастни, но  

допринася за подпомагане на специфични целеви групи, като мигранти или затворници, 

с конкретната цел да ги насърчава и да им дава възможности  за намиране на работа. 

 Министерството на образованието конкретно организира и насърчава ученето 

през целия живот, което се осъществява чрез специфични центрове, наречени GRETA, 

предназначени за подпомагане на курсове за професионално обучение. 
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 Регионите имат правомощия за насърчаване на политики, свързани с 

образованието за възрастни в съответствие с местните приоритети. След приключване на 

процеса на децентрализация регионите получават обща компетентност в областта на 

професионалното обучение на млади и възрастни хора и  приемат "регионален план за 

развитие на професионалното обучение" (plan regional de développement des formations 

professionnelles). Правен акт относно ученето през целия живот и професионалното 

обучение, публикуван през ноември 2009 г., дава на регионите правомощия да 

структурират всеки отделен план за регионално развитие. 

 Предприятията имат задължение към обучението на възрастни и 

професионалното обучение, например малка част от заплатата на работника трябва да 

бъде отделена за учене през целия живот (най-малко 1,6%). През 2009 г. реформата на 

образованието въведе някои иновации като правото на информация и професионално 

ориентиране за всички. 

 Националната агенция за борба с неграмотността (L´Agence nationale de lutte 

contre l´illettrisme - ANLCI), е създадена през 2000 г. Ролята на ANLCI е да се 

насърчават инициативи, които са насочени към предотвратяване и борба с 

неграмотността. От 2001 г. са въведени регионални планове срещу неграмотността, с 

което през 2003 г. се създава национална референтна рамка за равен достъп до базова 

грамотност. 

 Във Франция публичните прогимназиални и гимназиални училища са 

групирани на географски принцип, обединявайки ресурсите си, за да предложат 

програми за образование и обучение за възрастни учащи се. Всяка група образува мрежа 

GRETA (т.e. група от заведения). Мрежите GRETA могат да включват формални 

програми, неформални курсове, валидиране на неформалното и нередовното обучение, 

специализирани курсове за промишлеността, както и насочващи услуги за учащите се. 

В момента има почти 300 групи GRETA, предлагащи образование и обучение в около 6 

500 центъра. Групите GRETA могат да предлагат образование и обучение и извън 

собствените се центрове, например, в бизнеса или затворите. Доставката на всяка 

GRETA зависи от нуждите, изразени от местните власти или от бизнес сектора. По 

отношение на формалните основни квалификации, доставката варира от гимназиални до 

краткосрочни професионални програми и квалификации от трета степен. Учителите и 

обучаващите са основно професионалисти, работещи в системата на началното 
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образование и обучение, но всяка мрежа има и собствен персонал, отговорен за 

планирането, организацията и цялостната координация на дейностите на обучение. 

Формалните професионални квалификации като BEP и CAP (и двете ISCED 3) се 

предлагат и от Националното сдружение за професионално обучение на възрастни 

(National Association for Adult Vocational Training - AFPA). AFPA има 22 регионални 

поделения и включва 274 центъра за обучение/валидиране и 207 насочващи центъра. 

Докато GRETAs функционират под шапката на Министерството на образованието, 

AFPA се числят към системата на Министерството на труда и ориентират доставката си 

към търсещите работа и други, уязвими към изключване от пазара на труда. 

 Националният център за дистанционно образование (Centre national 

d'enseignement à distance – CNED) във Франция, създаден през 1986 година, е публична 

организация под ръководството на Министерството на образованието. CNED предлага 

образование и обучение от детството до зряла възраст, формални и неформални 

програми. По отношение на формалното образование CNED предлага квалификации от 

гимназиално ниво до ниво на образование от трета степен. Освен това, то предлага и 

неформални курсове с различно предназначение, като търсене на работа, за служители и 

големи организации (напр. армията, Френските национални железници и големите 

корпорации). 

 

 2. В Ирландия   Държавният министър по въпросите на ученето през 

целия живот отговаря за ученето през целия живот. Министърът работи съвместно с 

Министерството на образованието и науката и Министерството на 

предприемaчеството, търговията и заетостта, което показва повишен акцент върху 

връзката между знанието, уменията и заетостта и между общото и професионалното 

обучение на възрастни. Държавният министър по въпросите на ученето през целия живот 

носи отговорност за координацията и изпълнението на Националната стратегия за 

уменията. 

 Министерството на образованието и уменията отговаря за политиката за 

обучение и придобиване на умения, в допълнение към съществуващата отговорност за 

продължаващото образование, което включва обучение за възрастни и продължаващо 

след средно образование за младите хора, които наскоро са завършили средното си 

образование. 
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 Други заинтересовани министерства също финансират набор от програми и 

обществени доставчици и носят отговорност за професионалното развитие на техния 

персонал. Сред тях са Министерството на социалната защита, Министерството 

на правосъдието и правната реформа, Министерството на земеделието, 

рибарството и храните, Министерството на туризма, културата и спорта. 

 Службата за социално приобщаване към Министерството на социалната 

защита носи цялостна отговорност за координиране и управление на правителствената 

програма за социално приобщаване, която включва Национален план за действие за 

социалното приобщаване 2007-2016, Национално споразумение за социално 

партньорство „Towards 2016” и Национален план за развитие 2007-2013. Службата 

координира процесите на социалното приобщаване между различните структурни звена, 

агенции, регионалните и местните власти и изпълнява ключови функции при 

подпомагане на целевите групи - самотни родители, дългосрочно безработни, бездомни, 

мигранти, етнически малцинства, възрастни хора и хора с увреждания. 

 На местно ниво Комисии за професионално образование с местно политическо, 

неправителствено и общинско представителство и специалните Съвети за обучение на 

възрастни носят отговорност за изпълнението на политиката в сферата на 

образованието за възрастни и за предоставяне на образователни програми за възрастни, 

финансирани от Министерството на образованието и уменията, в рамките на техния 

регион. 

 Националната агенция за грамотност на възрастните (NALA) е членска 

организация на доброволен принцип, подпомагана основно чрез публично финансиране. 

NALA лобира за развитие на политика за повишаване на грамотността на възрастните и 

осигурява широк кръг от образователни услуги за възрастни. 

 

 3. В Обединеното кралство отговорни институции за политиката за учене на 

възрастни са отделните държавни администрациите на Англия, Шотландия, Уелс 

и Северна Ирландия. Важно е да се отбележи, че различните политически развития 

зависят от различни управляващи политически партии, във всяка една от тях (Англия 

(the UK Conservative/Liberal coalition), Шотландия (the minority Scottish Nationalist 

government), Уелс (the Labour/Welsh Nationalist coalition) and Северна Ирландия (the cross 

party power sharing arrangement). 
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 От 2007 г. е създаден Правителствен департамент в Англия (Government 

Department in England), със специален фокус върху продължаващото образование след 

средно образование (DIUS -Department of Industry Universities and Skills); 

 Друг държавен орган, свързан с продължаващото обучение на възрастни във 

висшето образование е  Департамент за бизнес, индустрия и умения (Department for 

Business, Industry and Skills (BIS)), който е отделен орган от Департамента по 

образование.).  

 В Шотландия ученето през целия живот се управлява и ръководи от 

Шотландското правителство като по-значителни административни реформи в 

последно време се предприеха с цел създаване на дългосрочно централизиране на 

политиките в този процес и техния мониторинг чрез правителството на Обединеното 

кралство. Предишната система за годишно бюджетиране беше заменена с тригодишен 

подробен план на разходите “Comprehensive Spending Review”, в който Правителството  

вписва всички програми и разпределя за финансовите ресурси по тях. Това се постига 

чрез определяне на определени индикатори към всяка дейност с цел осигуряване на 

детайлизиран мониторинг и годишен преглед на разходите.  Тези тригодишни планове 

стават започват да изпълняват ролята на “Обществени договори за услуги” (“Public 

Service Agreements”) , като три от тях са насочени към обучението на възрастни(DIUS).  

 В Обединено кралство въпреки, че колежите са основни доставчици на програми 

за формално образование и обучение за възрастни, завърнали се в училище, те се отнасят 

също и за учащи се на възраст от 16 години. Следователно, те не могат да се считат за 

насочени предимно към възрастните. Има и други типове доставчици в Обединеното 

кралство. Колежите в секторът за по-късно образование могат да предлагат програми за 

формално образование, насочени към възрастните, завърнали се в училище, която 

включва и образованието и обучението за хора над задължителната училищна възраст 

(16+). В Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия), колежите в 

сектора за продължаващо образование (further education - FE) предлагат редовно или 

задочно образование или обучение предимно за ученици над задължителната възраст за 

завършване на училище (16 години), включително възрастни учащи се. По традиция, 

колежите за по-късно образование предлагаха технически и професионални курсове, но 

оттогава много от тях разшириха ролята си, предлагайки по-общи образователни 

програми, включително основни умения, GCSEs и GCE A нива за възрастни, достъп до 
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курсове за висше образование и в някои случаи – програми за висше образование, 

особено професионални програми с кратка продължителност, като основни степени. 

Колежите за по-късно образование не са единствените доставчици на формално 

образование за възрастни. В Англия и Уелс (не всички области), има и центрове за 

обучение на възрастни и центрове на общността. Те са ориентирани към 

неформалната доставка: програми, организирани в основните училища, предлагащи 

основно образование и обучение на младите хора; програми, организирани в отделни 

институции, насочени към предлагането основно за възрастни; 

 Могат да предлагат и формални програми за възрастни, завърнали се в училище. 

Тези центрове се осигуряват от местните власти и се разграничават от колежите в 

сектора на по-късното образование по своето управление и финансиране. Други 

доставчици са обучителните организации от частния и доброволния сектор, получаващи 

публично финансиране. Формалните програми в колежите в Шотландия могат да 

доведат до различни формални квалификации, като Шотландския квалификационен 

сертификат, Националния сертификат, Висшия национален сертификат, Висшата 

национална диплома и Шотландските професионални квалификации. Мнозинството 

учащи се в колежите са на възраст над 25 години. 

 Трябва да се отбележи, че освен схемите за практика с редуващи се периоди в 

образователната институция и на работното място, формалните програми понякога могат 

да се предлагат ексклузивно от работодателите. Така например в Обединеното 

кралство, програмите, водещи да национално признати квалификации, специално 

професионални квалификации като Националните професионални квалификации 

(National Vocational Qualifications - NVQs), могат да бъдат предлагани на работното 

място от доставчици на обучение на работното място или пряко от работодателите. 

Много такива програми са или изцяло финансирани от правителството, или част от тях 

се финансира от правителството, а останалата част – от работодателя. 

 В Обединеното кралство learndirect е мрежа за он-лайн обучение и 

информационни услуги, развита с финансови облекчения от правителството за 

осигуряване на гъвкави курсове, предоставяни чрез използването на нови технологии за 

учащи се на възраст над 16 години и по-специално за притежаващите малко или никакви 

умения или квалификации, които нямат шанс да участват в традиционните форми на 

обучение. В Англия и Уелс learndirect се доставя чрез мрежа от над 750 он-лайн 
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центрове за обучение и неговата доставка включва както неформални, така и 

квалификационни програми. В Северна Ирландия learndirect действа в сътрудничество 

със сектора за по-късно образование в подкрепа на напредъка в по-късното образование, 

използвайки продукти и услуги на learndirect. В Шотландия learndirect е част от 

„Развитие на уменията - Шотландия” – организацията, предлагаща курсове на различни 

места, някои от които са он-лайн курсове. Възможности за отворено и дистанционно 

обучение в Обединеното кралство се предлагат и от редица други доставчици. Тези 

доставчици могат да бъдат акредитирани от Съвета за качество на отвореното и 

дистанционното обучение на базата на своите административни и преподавателски 

методи и обучителни материали. Първоначално Съветът е основан по искане на 

правителството, но сега е независим орган. 

  

 4. В Белгия правителствата на отделните общности са отговорни за 

образованието за възрастни, докато регионите отговарят по въпроси на 

икономиката, заетостта, образованието  и т.н. Характерна особеност на Белгия е 

сложното федерално структуриране на страната на три различните общности, базирани 

на говоримия език (холандски, френски или немски). Оформени са и три различни 

региона (Фландрия, Валония и Столичен регион на Брюксел).  

 В немскоговорящата общност на Белгия общото формално образование и 

обучение за възрастни е организирано от пет института за образование за възрастни 

(Institut für Schulische Weiterbildung). През 2007/08 година повечето институти за 

образование за възрастни се сляха с училищата, предлагащи гимназиално образование за 

млади хора. Ho, има и доставчици на професионално обучение, повторно обучение и 

формално обучение за работещи възрастни в специални центрове, които са различни от и 

не са свързани с традиционните училищни институции.  

 Във фламандската и френската общност в Белгия, социално-културната 

сферата на образованието за възрастни принадлежи към областта на културата за 

разлика от другите страни-членки, където по принцип това разположение обикновено 

принадлежи към сферата на образованието. Във фламандската общност има 111 

центъра за образование за възрастни (Centra voor Volwassenenonderwijs – CVO), където 

възрастните могат да посещават широк диапазон от курсове по образование за възрастни 

и/или висше професионално образование. Тези центрове фокусират доставката си върху 
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възрастни участници и са напълно отделени от задължителната училищна система. 28 от 

тези CVOs са оторизирани да предлагат общообразователни и гимназиални курсове 

(образование на втория шанс). 

 В Общностите се провежда систематична политика за подкрепа на инициативи 

на профилирани асоциации, които насочват своята дейност и финансова подкрепа към 

дейности, свързани с признаването на неформалното и информалното учене, 

гражданското образование и ученето през целия живот. Общностите също така 

проявяват критично отношение и подход по отношение на решенията и практиките на 

организациите.  

 Във фламандската общност на Белгия модулната структура на основното 

образование за възрастни започна през 2000 година. От 2007 година всички програми, 

организирани от центровете за основно образование за възрастни (centres for adult basic 

education - CBEs) следват този нов модел. Освен това, през 2007г. година фламандското 

правителство публикува някои решения относно модулната структура в гимназиалното 

образование за възрастни. Предвижда се съществуващите линейни гимназиални курсове 

да отпаднат постепенно до 2012 година, когато всички курсове трябва да се предлагат в 

модулна форма. Една междинна оценка на тази мярка показва, че 98.7 % от курсовете за 

гимназиално образование за възрастни вече са организирани в модулна структура. 

Френската общност в Белгия започна да прилага модулната структура в програмите за 

социално развитие през 1991 година. В продължение на няколко години модулната и 

линейната структура съществуваха успоредно, но днес всички нови програми се 

предлагат задължително в модулна структура, състояща се от една или повече единици; 

като всяка единица включва един или повече курсове. В немскоговорящата общност 

на Белгия курсовете, предлагани от петте института за образование за възрастни 

(Schulische Weiterbildung) постепенно се изместват от образователни и обучителни 

модули, включващи една или повече единици. 

 Дистанционното обучение във френската общност на Белгия е въведено през 

1965 година с две основни цели. Първо, да се подготвят учащите се за изпитите, 

организирани от Изпитните комисии на френската общност (Jurys de la Communauté 

française), водещи до формални квалификации на прогимназиално или гимназиално 

ниво. Второ, да се подготвят кандидатите за изпитите за набиране за гражданска служба 

и промоция, организирани от публичните власти за персонал на различни нива на 
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гражданска служба. Макар и първоначалните цели да са се запазили, обхватът на 

предлаганото дистанционно обучение прогресивно се е разширил. Подобно предлагане 

на дистанционно обучение имаше във фламандската общност на Белгия, но то беше 

премахнато в края на 2010 година. Ho, съществуващите курсове продължават да бъдат 

достъпни на отворен образователен портал, като фламандското правителство насърчава 

отвореното и дистанционно обучение с различни други средства (напр. чрез финансова 

подкрепа за курсове с минимум 25 % дистанционно обучение и финансиране на проекти, 

насочени към развитието на курсове със значителен дял на дистанционно 

обучение). 

  

 Във френската общност на Белгия основните квалификации могат да се получат 

или чрез участие в програмите за образование и обучение, или чрез изпити, 

организирани от Изпитните комисии на френската общност (Jurys de la Communauté 

française). Тези органи издават голям брой сертификати на ниво от втора и трета степен, 

които имат същата юридическа стойност, като получените в училищата. Тази система 

представлява алтернативен начин за получаване на формална сертификация. Изпитите са 

предназначени основно за самообучаващи се и за онези, които не могат да посещават 

традиционното формално образование. Подобна система съществува във фламандската 

общност на Белгия 

 Докато в някои страни валидирането на предишно неформално и/или нередовно 

обучение вече е обичайна практика в преобладаващата част от институциите за висше 

образование, в други места тази възможност все още се използва рядко на практика. 

 Важно е да се отбележи и че начинът, по който законодателството третира 

валидирането на неформалното и нередовното обучение, е различен за различните 

страни, както и степента, в която предишното неформално и нередовно обучение могат 

да бъдат взети предвид от институциите за висше образование. 

 По отношение на процеса на признаване и валидиране на предишно неформално 

или самостоятелно учене фламандската общност на Белгия съобщава, че в 

предложението за процедура по признаване на досегашно обучение (eerder verworven 

kwalificaties – EVK) се прави ясна разлика между академичните и професионалните 

квалификации. Съгласно предложението: Академичните квалификации са 

квалификации, които хората могат да получат само чрез образователната система и 
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които им дават достъп до по-късно образование, професия и/или им дават възможност за 

социална функция. Професионалните квалификации са множество от компетенции, 

които човек използва в рамките на определена професия или социален контекст за 

постигане на резултатите, очаквани от тази професия или от тази социална роля. Тези 

компетенции могат да се придобият чрез образование, но също и чрез обучение извън 

образователната система (EACEA/Eurydice, 2010). 

 Във фламандската общност на Белгия съгласно законодателството е създаден 

специален орган на висшето образование (Съвет за спорове и решения по напредъка на 

ученето) за оценка на жалбите на учащите се срещу решения, взети от институциите за 

висше образование в различни области, включително областта на признаване на 

предишното обучение. 

 Във френската общност на Белгия, Испания и Португалия законодателството 

категорично позволява на институциите за висше образование да внедряват процедури за 

признаване на предишно неформално и/или нередовно обучение, като институциите 

могат да решат независимо дали ще внедрят тези процедури в разрешената степен. 

Следователно, страните, категоризирани в тази група, се различават значително по 

степента на внедряване на процедурите за валидиране.  

 Има и страни (вкл. България и Обединеното кралство), в които 

законодателството не разглежда конкретно въпроса за валидирането на предишното 

неформално и нередовно обучение в областта на висшето образование.  И все пак, в 

някои от тях признаването и валидирането на предишното неформално и нередовно 

обучение е обичайна практика. Например, в Обединеното кралство (Англия, Уелс и 

Северна Ирландия) съществува дългогодишна традиция да се признава предишното 

обучение в сектора на висшето образование, независимо от факта, че не съществува 

законодателство, регулиращо тези процедури. Това е тясно свързано с факта, че 

университетите са автономни институции, отговорни за качеството на квалификациите, 

които присъждат, и условията, при които те се присъждат. Решенията по този въпрос се 

вземат от самите автономни образователни институции. Наред с юридическите рамки е 

важно и да се отбележи, че националните власти в Ирландия и Обединеното кралство 

са издали конкретни указания в подкрепа на институциите за висше образование при 

внедряването на процедури за признаването и акредитирането на предишно обучение. 
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 5. В Испания Министерството на образованието и Министерството на 

заетостта са двете институции, отговарящи за обучението на възрастни. В широкия 

аспект на инициативи, които съществуват, най-важните са свързани с професионалното 

образование и обучение. Така например, с Постановление на автономното правителство 

на Андалусия, са създадени различни програми, които са насочени към подобряване на 

пригодността за заетост на безработните. Тези мерки не са пряко свързани с плана за 

действие, но стремежът е се преодолеят двата основни проблема: ниските нива на 

квалификация на населението и високата безработица, която в Андалусия, е повече от 24 

на сто.  

 Важно е да се отбележат полаганите усилия за включване на възрастните в 

областта на висшето образование по два различни начина:) чрез промяна на достъпа до 

висше образование за две различни групи от хора, които притежават професионален или 

професионален опит, включително тези на възраст 25 или повече години, както и лица на 

възраст 40 или повече години чрез действието на Указ - Royal1892/2008 и чрез 

насърчаване на възрастните хора да получат по-висока образователно -квалификационна 

степен в университетите.  

 Основните роля по отношение на образованието за възрастни играе Центърът за 

обучение на възрастни, където се провеждат обсъждания за ролята и значението на  

Кралски указ 1224/2009 и протича реформа, свързана с  признаване и валидиране на 

предишно учене по отношение на професионалното обучение. 

 На регионално и местно ниво има институции, които организират практики 

и правила, свързани с образованието за възрастни и ученето за възрастни 

 В Испания формалното дистанционно обучение се управлява от испанското 

Министерство на образованието чрез центъра за иновация и развитие на дистанционното 

образование (Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia – 

CIDEAD). Центърът покрива различни формални програми и квалификации (от основно 

до гимназиално ниво), както и програма за обучение на учители в областта на 

дистанционното обучение. Освен това, някои автономни области са създали специални 

центрове за дистанционно образование на възрастни, които покриват и различни 

формални програми и квалификации (от основно до гимназиално ниво). 

 В Испания Законът за образованието от 2006 година предвижда 

образователните власти да могат да организират квалификационни изпити, 
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предназначени за учащи се на възраст над 18 години, които не притежават сертификат за 

завършване на прогимназиално училище (Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). 

Освен това, законът предвижда образователните органи периодично да организират 

заключителни изпити, водещи до сертификат за завършване на гимназия (Bachiller) за 

лица на възраст над 20 години. Същото се отнася за професионалното образование и 

обучение: учащите се, които са навършили 18 години, могат да бъдат допуснати направо 

до заключителния изпит за гимназиален сертификат Técnico, а онези, които са 

навършили 20-годишна възраст – до квалификация Técnico Superior. Нещо повече, след 

2009 година хората със съответен професионален опит могат да участват в оценка на 

компетенциите, свързана с различните единици на Националния каталог на 

професионалните квалификации. Постигнатите успешно единици се вземат предвид при 

завършването на пълните професионални квалификации. 

 6. В Португалия обучението за възрастни се контролира от Министерството 

на образованието и се осъществява основно в държавните училища.  

 През 1999 г. се създава Националната агенция за образование и обучение на 

възрастни, като по този начин се конституира за първи път национален обществен 

институт за обучение на възрастни 

 След 2005 г. се появи нов етап в провеждането на политики за образование, 

младежта и за политиките за обучение на възрастните. В координацията на процеса за 

учене на възрастни се включва и Министерството на труда и социалната 

солидарност, които водят до създаването на Националната агенция за Квалификация 

създадена през 2007.   

 От 1986 г. Основния закон на образователната система (Lei N º 46/1986) е 

рамката на Португалия за различните образователни сектори. Сред тях, образование за 

възрастни включва: втори шанс за образование (1- ви цикъл, с 4 годишен курс на 

обучение в училище; 2-ри цикъл, с 6 годишен курс на обучение; 3 RD цикъл с 9 годишен 

курс на обучение в училище; както и придобиване на средно образование с 12 годишен 

цикъл на обучение в училище. 

Този общ закон, главно насърчавани от Министерството на образованието, е по-късно  

 допълнен от специфично законодателство по отношение на съдържанието, 

педагогически подходи и административните и управленски аспекти. 
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  На местно ниво кметствата, гражданските организации и институции активно 

подкрепят Министерството в провеждане на неговата образователна политика, тъй като 

пряко са свързани със социалните услуги, както и с други публични институции, 

осигуряващи професионално обучение с цел по-голяма заетост 

 В Португалия курсовете EFA (Educação e Formação de Adultos) могат да се 

организират от публични, частни или кооперативни образователни заведения, центрове 

за професионално обучение към Института за трудова заетост и професионално 

обучение (Institute for Employment and Vocational Training - IEFP) и други 

акредитирани органи.  

 Съществува и мрежа от около 500 Центрове за нови възможности, където 

хората над 18-годишна възраст, които имат поне тригодишен професионален опит, могат 

да се подложат на валидиране на досегашните си знания, да се запишат в курсове за 

образование и обучение, или да получат насочващи услуги. Центровете за нови 

възможности се популяризират от основните училища, центровете за професионално 

обучение, компаниите, общините, агенциите за местно и регионално развитие и други 

органи. 

 В Португалия разработването на програмите на модулен принцип се извършва 

паралелно с всеобхватна реформа на професионалното образование, започнала през 2007 

година. Реформите включват създаването на Национална квалификационна система, 

която включва Национален каталог на квалификациите (разработен и актуализиран 

непрекъснато от 16 секторни съвета) и Национална квалификационна рамка (National 

Qualifications Framework - NQF). Рамката има осем нива и включва всички 

квалификации, присъждани в момента от португалските системи за образование и 

обучение. Националният каталог на квалификациите включва стандарти за около 250 

квалификации на ниво, различно от трета степен, които се основават на модулна 

структура. Различните модули могат да се завършат или чрез участие в различните 

програми за образование и обучение, или чрез валидиране на досегашното неформално и 

сямостоятелно обучение. 

 Съгласно Инициативата за нови възможности, Португалия е развила 

систематичен подход за признаване и валидиране на неформалното и нередовното 

обучение (известна като процес RVCC). Процесът на признаване може да доведе до 

квалификации от основно ниво (отговарящи на шест от деветте години на обучение), 
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квалификации от гимназиално ниво (отговарящи на 12–годишно обучение) или 

професионални квалификации. Процесът на признаване се извършва съгласно 

Стандартите за ключови компетенции за всяка квалификация. За да влязат в процеса, 

кандидатите трябва да бъдат на възраст поне 18 години и да имат минимум три години 

професионален опит. Кандидатите, които отговарят на изискванията за влизане, 

обикновено подготвят портфейл на компетенциите, в който демонстрират своите знания, 

умения и способности. Всеки портфейл се оценява от жури. Процесът на признаване 

може да доведе до пълно или частично признаване на квалификация. Във втория случай 

признаването и валидацията на досегашно обучение може да се завърши 

чрез програма за образование или обучение (напр. курс EFA или модулно 

професионално обучение). В основата на целия процес лежат услугите за ръководство. 

 Методите за оценка като портфейли, демонстрации, симулации или наблюдения 

се използват често в процедурите на валидация за професионални квалификации, които 

съществуват само в системата на непрекъснатото образование и обучение в някои страни 

като инструмент за ръководство и консултация.  

 

 

    2. Законодателна рамка 

 Нормативната уредба за организиране на обучението в изследваните 6 европейски 

страни е разнородна и сегментирана между нормативни актове на различни отговорни 

институции. Независимо от това тя е добра регулативна база за осигуряване на работещи 

схеми за обучение на възрастните и осигуряване на добро качество на провежданите 

дейности. Обобщавайки проученото законодателство в посочените страни 

нормативната уредба може да се разглежда на следните равнища: 

 

1. системно равнище, осигуряващо възможност за провеждане на обучение и 

регламентиращо ролята и задълженията на държавните институции и социалните 

партньори в процеса на обучението на възрастни; 

2. равнище „обучаваща институция”, определящо на оперативно ниво механизми 

за осъществяване на обучението; 

3. равнище „възрастен учещ”, регламентиращо условията за достъп до обучение и 

придобиване на професионална квалификация. 
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1. Ирландия – Законодателната рамка относно политиката за образование и 

обучение включва: 

- Закон за университетите (1997) – една от целите е улесняване на ученето през 

целия живот чрез предоставяне от университетите на образование за възрастни и 

продължаващо образование; 

- Закон за образованието (1998) – спомага за равен достъп до образование и 

възможности за възрастни, които не са се възползвали от образованието в училищата; 

- Закон за квалификациите (1999) - дава правната основа за разработване на 

Националната квалификационна рамка и свързаните с тази дейност органи. Съгласно 

закона Споразумения за осигуряване на качеството са задължителни за всички 

доставчици на образование и обучение, които присъждат квалификации, включени в 

Националната квалификационна рамка; 

- Изменение на Закона за Комисиите за професионално образование (2001) – 

осигурява ефективни и ефикасни структури и процедури и делегиране на отговорности 

на местно ниво. 

 Правителствената политика за ученето през целия живот със специален акцент 

върху образованието за възрастни за първи път е изложена подробно в Бялата книга за 

образование на възрастни (DES 2000). В документа се предлага рамка за дейности, 

насочени специално към лицата с ниско образователно ниво. Публикуването на Бялата 

книга поставя ученето през целия живот като ръководен принцип на политиката в 

областта на образованието. 

 

2. Франция 

 Във Франция законодателството в областта на обучението на възрастни 

предоставя възможност на всички желаещи да получат професионална квалификация 

освен по пътя на всички съществуващи форми за формално образование, така също и 

чрез конкретен процес на валидация, познат като VAE (Validation des Acquis de 

l'Expérience). Този процес е въведен през 2002 година от Закона за социална 

модернизация; той дава възможност на зрелите учащи се да валидират наученото в 

различни контексти. По този начин лицата получават законно право да им бъде признат 

и валидиран досегашния опит в обучението в институция по техен избор.  
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3. Испания  

 По отношение нормативната уредба по този въпрос в Испания е необходимо е да се 

вземе предвид структурата на държавата.  В този смисъл, съществуват различни 

нормативни документи и наредби, които са разпръснати в държавата на различни нива: 

  

  Държавното равнище се занимава с минималните стандарти по отношение на 

учебните програми и степени, докато регионалните автономни Правителствата 

разполагат със пълни законодателни правомощия да организират практики и да 

разработват учебните програми по степени 

 Съществуват и институции на двете нива - провинциални и на местно ниво, които могат 

да организират практики и правила, отнасящи се до образованието за възрастни и 

ученето за възрастни. 

 Основните нормативни документи са следните:  

  Закон за народната просвета (Ley Organica Educación), влязъл в сила през 2006 

г.  В член 5 се определя, че ученето през целия живот е цел и право на всеки гражданин.  

Глава IX на закона (от чл. 66 до чл. 70) е посветена на образованието за възрастни.  Там 

са посочени 2 основни акцента:  I) образованието за възрастни е представено като 

доброволно и на държавата се предоставят възможноти за сътрудничество с други 

администрации при разработването на учелбни програми и II) в закона се определя 

структурата на образованието за възрастни 

  Както вече беше казано по-горе, има и други закони за образование на възрастни 

Андалусия (2007) и Каталуния (2009), които регулират образованието за възрастни в 

публичния сектор. Например, Андалусия Закона за народната просвета се отнася до 

непрекъснатото образование на възрастните и учебните мрежи, като се подчертава 

ролята на информационните и комуникационни технологии и дистанционата форма на 

обучение за учене през целия живот.  

 Освен това, съществуват и други закони за обучение на възрастни, които са 

специфични за образованието за възрастни – 2002 г. Ley Organica де las Cualificaciones г. 

Formación Profesional); Поредицата от кралски укази – 2003 г., 2006г., 2008 г., 2009 г., в 

които имаконкретни текстове, регламентиращи образованието на възрастни; Законът за 

устойчива икономика, одобрен от Парламента на 15 февруари 2011.  
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С този закон се променят някои от правилата, свързани с професионалното образование 

и обучение или съсЗакона за народната просвета 2/2006. 

  4. Великобритания -  

 В доклада CONFINTEA се обобщават всички политически и нормативни 

документи, които оформят политическия и правен пейзаж по отношение обучението за 

възрастни във Великобритания. В четири нормативни акта на парламента, които от две 

години са  обобщени и приети със закон, са разписани правилата, отнасящи се до 

обучението и образованието на възрастните. В областта на висшето образование също 

съществува самостоятелна нормативна рамка за продължаващо обучение за възрастни.   

Могат да се отбележат следните ключови документи, въз основа на които са разработени 

реда и условията за обучение на възрастни във Великобритания: 

 1997 - Фритюрник Доклад – Документът препоръчва създаването на за 

обучението на 21-ви век (препоръчва създаването на нова стратегическа рамка за учене 

през целия живот за всички, което да включва както задължителното образование, така и 

възможностите за продължаващо обучение. 

 1998 - Доклад Кенеди,  в който се изследват учебни модели и възможностите за 

достъп до  продължаващо образование на възрастни; 

 2001 – „ Умения за живот” -  Национална стратегия за подобряване на езиковата 

и математическа грамотност за възрастни на  750 000 възрастни от 2004 г. 

В стратегията са определени целевите групи - безработни възрастни; хора, които не 

говорят английски като първи език и нискоквалифицираните в областта на заетостта.  

  2005 Фостър Review: - Чрез този документ се въвеждат правила за провеждане на 

устойчива правителствена политика, чрез конкретни препоръки към колежите FE, които 

е необходимо да насочат своята енергия към подобряване на пригодността за заетост и 

осигуряване на икономически ценни умения на своите студенти. 

 2006 Leitch Review – Документът препоръчва въвеждането на нови умения за 

всички в глобалната икономика от световна класа, чрез които Великобритания да се 

придвижи в горната четвърт на страните-членки на ОИСР по отношение на въвеждане на 

нов набор от цели за Обединеното кралство, свързани с придобити квалификации за 

възрастни до 2020 г.   

 2008 Неформално обучение на възрастни - Оформяне пътя напред - В 

документът са разработени механизми за определяне на най-доброто използване на 
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съществуващите публични средства и стимули за подкрепа за частни инициативи в тази 

област. Акцентът се фокусира върху неофициалното и неформалното образование за 

възрастни.  

  2009 умения за растеж: Национална стратегия - това е национална стратегия 

за икономическия растеж и личното благоденствие.  

 (виж http://www.bis.gov.uk/skillsforgrowth).  

  2010 независим преглед на финансиране на висшето образование и 

финансирането на студентите - Student (Brown Review) (вж. 

http://hereview.independent.gov.uk/hereview/).  

 Зелена книга  

 1998 живот Възраст: Ренесанс за нов Великобритания (консултативен документ в 

отговор на доклад Фритюрник с набор от препоръки, вкл. въвеждане на независими 

сметки за обучение в Университета за промишлеността).  

 Бели книги  

  1999 се научиш да успеем: нова рамка за периода след 16 години;   

 2003 21 умения век: реализиране на нашия потенциал (с цел да укрепи 

позицията на Великобритания като една от водещите световни икономики чрез 

осигуряване на необходимите умения на възрастните, за да бъдат пригодни и адаптивни 

към заетостта; 

 2005 умения: Първи в бизнеса, по време на работа (документ, изграден въз 

основа на Бялата книга за 2003 г. и предлагащ  в центъра на дизайна на предоставянето 

обучение да се поставят потребностите на работодателите, както и да се постави силен 

акцент върху изучаването на бариерите, които се поставят пред пригодността за заетост.   

 2009 нова индустрия на нови работни места: съдържа 6основни насоки, 

свързани с гарантирането на подем в икономиката:  

 1.  Насърчаване на умения за икономически просперитет;  

 2.  Създаване на модерен клас техник чрез актуализиране и осъвременяване на процеса 

по чиракуване;  

 3.  Инвестиране в изграждането на умения в секторите за бъдещ растеж и работни места;  

 4.  Овластяване на хора, които да разпространяват информация за предлаганите курсове, 

както и да фокусират тази информация към точните потенциални потребители;  5.  

Въвеждането на мерките за наблюдение и контрол към доставчиците;  
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 6.  Опростяване на условията за включване през следващите три години.  

 2010 Skills for Sustainable Growth: - очертава новата политическа визия на 

коалиционните правителства към реформата за уменията в продължаващо образование, 

във връзка с подобряване на уменията на работната сила, включването на ученето в 

представите ни за съвременна икономиката и т.н.  

2000 The Learning and Skills Act – Законът предоставя на LSC отговорност да 

управляват и осигуряват финансирането на продължаващото обучение.   

5. Португалия - 

 От 1986 г. Основният закон на образователната система (Lei N º 46/1986) осигурява 

рамката на  Португалия за различните образователни сектори.  Този общ закон, който е 

от компетенцията на Министерството на образованието, по-късно е допълван от 

специфичното законодателство по отношение на съдържанието, педагогическите 

подходи, административните и управленски аспекти. 

 През 2007 г. Националната квалификационна система (Decreto-Lei N º 396/2007), 

също регламентира гъвкавите условията за обучение на възрастни, включително 

предварителната акредитация на ученето през целия живот.  

 Въведена е и Национална система за признаване, валидиране и сертифициране на  

 Компетенции; 

 Друг документ, регламентиращ отношенията за модулно и друг вид обучения, 

признаване, валидиране и сертифициране на компетенциите на възрастни е (Portaria N. º 

370/2008). 

 

6. Белгия  

 В областта на обучението на възрастни се разграничават три подсектора: общо 

образование за  възрастни, социално-културно образование за възрастни и 

професионалното образование за възрастни. 

 През 2007 г. беше въведен нов Указ за формално образование за възрастни във 

Фландрия. Някои курсове в сферата на образованието за възрастни имат 

характеристиките на "втори шанс" образование, като по този начин се осигурява 

възможност на възрастните, прекъснали образователната си кариера да завършат 

образованието си по-късно в живота. По-подробно съществуващото законодателство 

тематично е разработено в сравнителния анализ. 
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3. Заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни 

 

 1. Във Франция основните заинтересовани страни за обучение на възрастни 

са:  

 доставчиците на неформално обучение, т.н. народни университети 

(Universités Populaires), които се координират от Френската асоциация на народните 

университети (Association des Universités Populaires de France).  

 голям брой федеративни организации и сдружения пряко  допринасят за 

осъществяване на неформално обучение на възрастни, по-известно като "народно 

обучение" (education populaire). 

 много местни организации,  които осигуряват курсове за ограмотяване, курсове 

за обучение на възрастни, както и социални и образователни дейности. 

 професионалните образователни и обучителни институции  са предимно 

обществени или организирани от публичната власт чрез GRETA механизма или VAE 

системата. Някои училища могат да бъдат разпознати под формата лицеи за занаяти 

"Lycées des Métiers", специални гимназии, предоставящи курсове за възрастни 

(обикновено вечер) и училища, даващи втори шанс Ecoles de la Deuxième Chance - E2C). 

 Важно е да се отбележи, че най-добрите възможности за обучение на възрастни се 

предоставят от частния нестопански сектор, който работи с публични средства. 

Въпреки това правителството и публичните органи също предлагат широка гама от 

възможности за възрастни. Аргументите за осигуряване на такова обучение са 

изключително разнообразни, вкл. обучение за нова работа в случай на безработица, 

учене през целия живот, социално подпомагане или неграмотност. Това е причината, 

поради която правителството, регионите и частните сдружения работят за предоставяне 

на широка гама от курсове и възможности за възрастните хора. 

 2. В Ирландия съществува комбинация от публични услуги и пазарни модели 

за обучение на възрастни. Участието на държавата се свежда до насърчаване на 

обучението и образованието за възрастни, а публичните доставчици осъществяват 

изпълнението. Секторът на образованието за възрастни е изключително разнообразен с 

широк спектър от участващи заинтересовани страни. Политическата отговорност е 

разделена между отделните министерства. Структурите, рамките и механизмите за 
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финансиране на сектора се различават значително. На национално ниво има редица 

ключови организации, които допринасят за координацията в областта на образованието 

за възрастни в сектора на учене през целия живот. Три агенции, определени със закон, 

отговарят за прилагането на Националната квалификационна рамка. Националният 

орган за квалификациите в Ирландия носи отговорност за разработването и 

прилагането на националната рамка. Съгласно Закона за квалификациите са създадени 

два съвета по присъждане на квалификации – Съвет по присъждане на квалификации 

в по-нататъшното образование и обучение за нива 1-6 от рамката и Съвет по 

присъждане на квалификации във висшето образование и обучение за нива 6-10 от 

рамката. 

 FÁS е национален орган за обучение и заетост. Организацията има за цел да 

повиши конкурентоспособността за развитие на икономика, основана на знание, в 

сътрудничество със заинтересованите страни чрез подобряване на уменията и 

способностите на отделни лица и предприятия. FÁS предлага широк кръг от 

професионални стажове (чиракуване), обучение на безработни и обучение на работното 

място. Организацията има 20 центъра за обучение, както и управлява центрове и 

програми в партньорство с технологични институти. 

 IVEA (Асоциация на професионалното образование в Ирландия) е национален 

представителен орган, представляващ Комисиите за професионално образование. IVEA е 

задължена да защитава, насърчава и укрепва интересите на професионалното 

образование и обучение в Ирландия и Европа. 

 AONTAS е ирландска национална организация за обучение на възрастни, като 

членството в нея е на доброволен принцип и се подпомага основно чрез публично 

финансиране. Нейната основна цел е да насърчава развитието на общество на знанието 

чрез осигуряване на качество и цялостна система на обучение и образование за 

възрастни, която да бъде достъпна за всички. 

 3. В Обединеното кралство няма обособен отделен сектор за учене на 

възрастни. По-скоро обучението на възрастни и ученето през целия живот се предлага от 

различни видове местни образователни  институции – в колежи за висше и 

продължаващо образование (FECs); по пътя на обучение на възрастни в общини (ACL) 

или общински центрове, библиотеки, музеи чрез образователни институции от 

публичния и частния сектор;  в университети и други институции за висше образование 
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за третата възраст; чрез обучение на работното място; в затворите; чрез доброволчески 

организации; чрез профсъюзни институции и др. 

 4. В Белгия всяка една от белгийските общности е разработила своя собствена 

профилирана система, свързана с идентифициране и подкрепа на професионалното 

обучение за отделните сектори на икономиката на страната. Тази система пряко 

обслужва и обучението за възрастни. Съвместно със социалните партньори са 

разработени програми за обучение и придобиване на професионални квалификации към 

всяка професия на отделните икономически сектори. Възприемането на обща рамка за 

определяне на профилите на компетентност, като част от Европейската 

квалификационна рамка, е гаранция, че този възприет подход ще насърчава 

регионалната мобилност. В Белгия на национално ниво (правителство, работодатели 

и социални партньори) се предприемат мерки за стимулиране на кариерното израстване 

чрез  осигуряване и стимулиране на обучение през целия живот.  Социалните партньори 

са поели ангажимент за осигуряват1.9 на сто от средствата за работна заплата за 

обучение, както и за осигуряват обучение за повишаване на квалификацията всяка 

година на един от всеки двама работници. Разработени са инструменти за мониторинг на 

този ангажимент, както и механизъм за санкциониране на индустрии, които не 

изпълняват задълженията си. Специално внимание се отделя на обучението на 

представители от високо-рисковите групи, като 0,1 на сто от работната им заплата се 

изразходва за тази цел.  

В много сектори, обучението на възрастни се организира на регионално ниво чрез 

специално създаден секторен финансов фонд при активното сътрудничество на 

общинските власти с цел създаването на обща техническа база за обучение и 

разработване на съвместни актуални програми. В областта на обучението на възрастни, 

се разграничават три подсектора: общо образование за възрастни; социално-културно 

образование за възрастни и професионално образование за възрастни. Официално в 

сферата на образованието за възрастни във Фландрия (наричана ОСП: onderwijs Voor 

Sociale предлага за възрастни, в ограничена форма, същите курсове като средно и висше 

образование по гъвкав начин и на непълно работно време. 

Във френската общност същата разпоредба се предлага като EPS (Enseignement за 

насърчаване Sociale). Чрез неформалното образование за възрастни, студентите могат да 

се развият знания, умения и нагласи, които са им необходими за личностно развитие, 
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социално функциониране, по-нататъшно образование или професионално живот. 

Официално в сферата на образованието за възрастни е осигурена възможност на 

студентите да получат държавно признати сертификати. 

сертификати. От 2008 г. съществуват 13 консорциума на образованието за възрастни. 

На регионален принцип се създават партньорства чрез които се оптимизират и 

хармонизират програмите за обучение, предоставени от центровете за основно 

образование на възрастни и центрове за обучение на възрастни. Тези консорциуми си 

сътрудничат с други публични органи и образователни институции за възрастни. Всеки 

един от 13-те консорциуми има център за основно образование на възрастни (CBE: 

Centrum Voor basiseducatie).  

Другият вид центрове за образование на възрастни(CVO: Centrum Voor volwassenen  

организират обучение за придобиване на средното образование от възрастни, както и на 

висше професионално образование за възрастни.  

 В момента в Белгия функционират 106 центъра за обучение на възрастни за 

средното образование и 63, които осигуряват по-висока образователна степен. Във 

Фландрия, броят на обучаваните за придобиване на средно образование за възрастни е 

300161, а на ниво  висше образование е 25 104 през 2008/09. Във Валония 

образованието за социален напредък (EPS; Enseignement се предоставя в 165 

институции в целия регион. EPS предлага гъвкави образователни пътеки и курсове за 

възрастни над 18 години, организирани в модули за дневно или вечерно обучение. Тези 

курсове са широко достъпни и позволяват на всеки да комбинира служебните си 

ангажименти с допълнително обучение. 

Тези институции са инструмент за социална и професионална интеграция, инструмент за 

социално сближаване и осигуряване на достатъчно професионални умения за хората, 

чиито компетентности за заетост за недостатъчни (грамотност, френски, основни 

квалификации и т.н. 

 Частните агенции, които предоставят обучения и курсове в областта на 

професионалното обучение на възрастни и развитие на човешките ресурси придобиват 

с все по-голямо значение. През 2005 г. 44 на сто от всички в фирмени     обучения са 

доставени от външни доставчици на обучение и 12.8% от частни компании, чиято 

основна дейност не се концентрира върху организирането и предоставяне на обучение. 

Общо 56.8 на сто от обучението е предоставено от частни доставчици в сравнение с 12.3 
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на сто от публични доставчици на обучение и 8.6 на сто от сектора на специфичните 

обучителни институции.  

 5. В Испания заинтересованите страни, свързани с обучението на възрастни 

обхващат широка и разнообразна общност. Като цяло, в системата на формалното 

образование, образователните институции зависят от автономните правителства, като в 

тях обикновено Секретаря по образованието пряко е свързан с ръководството на 

образователните дейности. Освен това тези институции също така зависят от 

общинските ръководства и частните компании. Така например, някои по-големи 

частни компании разполагат със специализирани училища, предлагащи образование за 

възрастни. Тези частни училища са задължени да бъдат признати от съответните 

компетентни образователни институции 

 Съществуват следните видове обучителни институции, които са 

заинтересовани страни в процеса за обучение на възрастни: училища, които 

предлагат курсове за начална грамотност и пълни курсове за придобиване на средно 

задължителното образование. След задължителното образование, което включва средно 

образование и/или професионално обучение университетите предлагат достъп до висше 

образование на хора на възраст 25 или по-вече години.   

 Освен това съществуват самостоятелни структури за дистанционно 

обучение като Centre for Innovation and Development of Distant Learning (CIDEAD), 

които предлагат задължителното средно образование, професионално образование и 

обучение и обучение по чужди езици.  

 Mentor Classroom (Aula Mentor ) е друг вид образователна институция, която 

осигурява гъвкава интернет базирана система на обучение, която предлага курсове в 

областта на здравеопазването, образованието, културата, както и в областта на 

информационните и комуникационните технологии, за малките и средни предприятия 

или други специализации. 

 

Таблица: Доставчици на дейности по неформално образование и обучение, 2007, %  
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ЕС 38.4 16.4 10.3   8.9   5.0   4.5   4.3   4.3   1.4   4.0 

Белгия 41.7   7.3 15.2   8.9   2.8   7.1   7.4   5.6   0.7   0.6 

България 68.8 14.1   3.1   3.1   3.0   5.8   0.7   1.1   0.2   0.2 

Испания 19.9 26.2   9.7   5.0   6.7   4.5   5.4   2.9   4.2 11.5 

Франция       :       :       :       :       :       :       :       :     :      : 

Ирландия       :       :       :       :       :       :       :       :     :     : 

Португалия 40.7 20.9   9.1   8.4   2.3   4.5   5.5                                  1.4   1.4  5.8 

Обединено Кралство 50.2   8.2 11.1       :   7.0   1.8   1.9   4.3   0.1   5.4 

 

 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА 

ВЪЗРАСТНИ 

 проучване 

 На европейско равнище, три проучвания след 2009 г. предоставят данни, които 

осигуряват възможност за оценка на участието на възрастните в образование и обучение: 

Проучването на работната сила на ЕС (EU Labour Force Survey - EU LFS), Проучването 

на образованието за възрастни (Adult Education Survey - AES) и Проучването на 

непрекъснатото професионално обучение (Continuing Vocational Training Survey - CVTS). 

  

 Докато последното проучване се фокусира по-конкретно върху професионалното 

образование и обучение, първите две дават по-общи данни за участието на възрастните в 

учене през целия живот. 

 Проучването на работната сила на ЕС е източник на данни за основните 

показатели на ЕС за участието на възрастните в ученето през целия живот. Индикаторът 

за успех е установен на 15 %, който трябва да бъдат достигнат до 2020 г.  
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Таблица: Сравнителни данни (2003г. – 2008г.) за участие на лица между 25 и 64 

години в обучение или образование - „Учене през целия живот”
1
 

 Общо Мъже Жени 

 2003 2008 2003 2008 2003 2008 

ЕС-27 8,5 9,6 7,9 8,7 9,1 10,4 

Eвропейска 

общност(2) 

6,5 8,5 6,4 8,1 6,6 8,8 

Белгия 7,0 6,8 7,0 6,4 6,9 7,2 

България 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4 1,5 

Ирландия 5,9 10,2 5,1 8,7 6,8 11,7 

Испания 4,7 10,4 4,3 9,5 5,1 11,3 

Франция 7,1 7,2 7,0 6,9 7,2 7,5 

Португалия 3,2 5,3 3,0 5,0 3,4 5,6 

Обединено Кралство 27,2 19,9 23,4 16,6 31,1 23,2 

Испания 4,7 10,4 4,3 9,5 5,1 11,3 

Франция 7,1 7,2 7,0 6,9 7,2 7,5 

                                                                                                                                                                                                     

 Според резултатите от проучването почти 10 % от възрастното европейско 

население на страните-членки като цяло е участвало във формално или неформално 

образование и обучение през четирите седмици преди проучването.  

 Ситуацията в отделните страни показва, че Обединеното кралство вече е 

постигнало договорената европейска цел за 2020 година. 

 Съгласно данните от Проучването на образованието за възрастни през 2009 г. 

картината е различна, като средният процент на участие на възрастните във формалното 

образование или обучение в ЕС е 6 %. Ситуацията във Франция варира от под 3 % до 

над 10 % в Белгия и Обединеното кралство. Процентът на участие около 15 % в 

Обединеното кралство представлява най- високата стойност за страна в Европа. В 

страни, където делът на недостатъчно квалифицираното възрастно население е 

                                                 
1
 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/lfsi_edu_a_esms.html). 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/lfsi_edu_a_esms.html
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относително висок, процентите на участие на възрастните във формално образование 

или обучение са: 7 % в Португалия и 6 % в Испания.  

 Интересно е да се отбележи, че докато в повечето страни участието в 

неформалното образование и обучение е поне пет пъти по-високо, отколкото в 

дейностите на формално обучение, има страни, в които разликата е по-слабо изразена. 

Това е особено вярно за Белгия и Обединеното кралство. 

 Възрастовата структура на участието на възрастни във формално образование и 

обучение показва, че младите възрастни (25-34 години) е по-вероятно да участват във 

формални програми, отколкото по-възрастните сегменти от населението. Средно в ЕС 13 

% от лицата на възраст 25-34 години участват във формално обучение, докато във 

възрастовите групи 35-54 и 55-64 години това участие е съответно само 5 % и 2 %. 

 Когато изследваме ситуацията в отделните страни, забелязваме някои значителни 

разлики в процента на участие между различните възрастови групи в различните страни. 

В Обединеното кралство процентът на участие е 23 % за възрастовата група 25-34 

години, но той продължава да бъде относително висок за възрастовите групи 35-54 и 55-

64 години: съответно 15 % и 8 %. Подобна ситуация се наблюдава и в Белгия 

(съответно 22 %, 11 % и 7 % за трите възрастови групи). Анализът на ниво страна 

показва, че в някои европейски страни участието на недостатъчно квалифицираните 

възрастни във формалното образование е определено над средното за ЕС. Например, в 

Белгия и Обедненото кралство то е между 6 % и 8 %. Тоест, изглежда, че 

гореспоменатите страни са малко по-успешни в привличането на недостатъчно 

квалифицираното възрастно население към програмите за формално образование и 

обучение. Друг важен аспект на изследването показва, че броят на часовете на обучение 

във формалното образование и обучение е определено най-висок в Германия (905 часа) и 

е значително над средното за ЕС в (543 часа). В същото време дейностите на формално 

обучение в Обединеното кралство се характеризират с относително кратка 

продължителност: средно 121 часа. Това означава, че средната продължителност на 

дейностите за формално обучение в Обединеното кралство е приблизително същата, 

като средната продължителност на дейностите за неформално обучение в Белгия и 

Испания, където дейностите за неформално обучение са със средна продължителност 

между 111 и 121 часа. 
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 Признаването и валидирането на неформалното и нередовното обучение е една от 

петте приоритетни области на Плана за действие по отношение обучението на 

възрастни (Европейска комисия, 2007). Страните, чийто опит се анализира в това 

изследване в момента развиват система за валидиране на неформалното и самостоятелно 

учене или разширяват вече квалификационни рамки, базирани на резултатите от 

обучението. Независимо от възникналите обективни пречки, изследваните страни вече са 

въвели, поне в известна степен, процедури, включващи някои елементи на валидиране на 

неформалното и самостоятелното учене във връзка с основните формални 

квалификации. Процедурите по признаване в голяма степен позволяват на възрастните 

учащи се да се включат в програми, дори ако те не отговарят на традиционните 

квалификационни изисквания за прием. 

 В следствие на сравнителния анализ могат да се посочат и някои данни за 

инвестициите, направени от възрастните учащи се, които участват във формалното 

образование и обучение. Разходите включват такси за участие и регистрация, както и 

учебни материали. Според наличните данни, в посочените европейски страни 

(Обединеното кралство, Франция, Белгия, Испания, Португалия и в частност 

Ирландия), формалното обучение за възрастни изисква по-големи частни финансови 

инвестиции, отколкото дейностите за неформално обучение: участниците във формално 

образование са изразходвали средно EUR 603, докато средните частни инвестиции за 

неформално образование и обучение са само EUR 145. Основният разход за участник във 

формално образование и обучение е различен за различните страни. Докато възрастните 

участници във формално образование в Белгия са изразходвали средно до EUR 400, 

учащите се в няколко други европейски страни отчитат много по-високи частни 

финансови инвестиции. Важно е да се отбележи, че в страните където средната частна 

инвестиция за участник е сравнително висока, някои видове формални програми се 

покриват от публични средства и/или се предоставя конкретна финансова подкрепа на 

определени целеви групи. 

 Едно от най-големите предизвикателства за зрелите учащи се, които искат да се 

върнат към формалното образование и обучение, е да съчетаят учебните си ангажименти 

с други задължения, като семейство и работа. По тази причина, много възрастни, 

завърнали се към обучението, търсят програми, в които учебните ограничения (по 

отношение на време, място, темп или метод на обучение) са минимизирани. Вечерните 
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и задочните курсове отговарят отчасти на тези изисквания. Освен това, се посочват и 

други режими и форми на обучение, като отворено и електронно обучение, 

дистанционно образование и обучение, които са особено подходящи за нуждите на 

възрастните учащи се. В повечето европейски страни, доставката на отворено и 

дистанционно обучение до гимназиално ниво се извършва основно чрез местни 

инициативи (напр. ad hoc проекти на институционално равнище) или дейности на частни 

доставчици. Мерките и инициативите на национално равнище в тази област са доста 

редки. 

 

 Обработване 

 Наръчникът на Eurostat „Класификация на дейностите за обучение” (Classification 

of Learning Activities - Eurostat) е предназначен да служи за концептуална основа на 

Проучването на образованието за възрастни. От информацията, заложена в него става 

ясно, че ситуацията в някои страни може да бъде различна. Като пример може да бъде 

посочено Националното проучване на обучението за възрастни (National Adult Learning 

Survey - NALS)   

 1. В Обединеното кралство включват, сред потенциалните формални 

дейности на обучение, дейности, водещи до „квалификации на ключови умения или 

основни умения‟ (Nat Cen 2005, p. 38). Това отразява факта, че в Обединеното кралство 

(Англия, Уелс и Северна Ирландия), тези дейности на обучение водят до 

присъждането на национално сертифицирани квалификации, акредитирани към 

Националната рамка на квалификациите (National Qualification Framework - NQF). 

Съгласно наръчника „Класификация на дейностите за обучение” (Classification of 

Learning Activities - Eurostat), програмите, които развиват основни умения за писане и 

смятане в Обединеното кралство, се класифицират като формално образование, докато 

подобни дейности на обучение в много други страни вероятно не биха довели до 

придобиването на акредитирана квалификация и следователно, биха били 

квалифицирани като неформално образование.  

 Аналогично, във фламандската общност на Белгия, квалификацията за писане 

намира място като Ниво 2 във Фламандската структура на квалификациите. 

Указанията за интервюта за Националното проучване на обучението за възрастни на 

Обединеното кралство (NatCen) включват елемент, свързан с формалното образование. 
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Списъкът на потенциалните дейности за формално обучение включва не само дейности, 

водещи до национално признати квалификации, но също различни модули, свързани с 

тези квалификации. В този контекст е важно да си припомним, че програмите за 

формално образование и обучение в Обединеното кралство се характеризират с 

относително кратка продължителност в сравнение с формалните програми в други 

страни. Това може да се обясни отчасти с наличието на модулна структура на 

програмите. С други думи, може да се предположи, че в страни с добре развита модулна 

структура (т.e. където отделни модули се отнасят до отделни сертификати, които могат 

да бъдат натрупани през по-дълъг период), дейностите за формално обучение ще имат 

средно по-кратка продължителност, отколкото в страни, където модулната структура 

още не е напълно внедрена. 

 2. В Ирландия секторът за обучение на възрастни е доста разнообразен и 

поставя предизвикателства по отношение на управлението му, особено във връзка с 

координацията, комуникацията и мониторинга. На национално ниво се провеждат 

консултации между държавните ведомства, законовите доставчици и 

неправителствените организации чрез процеса на социалното партньорство и други 

договорени национални канала. На местно ниво се осъществява координация 

посредством окръжните и градските съвети за развитие. 

 Правителството на Ирландия чрез Националния план за развитие, Националната 

стратегия за уменията и Споразуменията за социално партньорство определят целите за 

участие в образованието и обучението и повишаването на уменията на работната сила. 

Социалното партньорство включва правителството, синдикатите, работодателите и 

представители на общността. 

 Националната стратегия за уменията поставя икономически императив за 

повишаването на квалификацията на работниците с ниска или никаква квалификация 

чрез определяне на цели за повишаване на нивата на образование до 2020 г. Стратегията 

препоръчва езиковата и математическата грамотност да бъдат заложени във всички 

публично финансирани програми за образование и обучение. 

 Показателите за напредък по отношение на резултатите от образованието и 

обучението за възрастни намират място в националните стратегии. Напредъкът за 

постигане на тези цели се наблюдава текущо и те се преразглеждат в съответствие с 

новите тенденции в политиките. Понастоящем не съществува специфична база данни за 
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обучението на възрастни. Изпълнението на целите се наблюдава на местно ниво 

посредством данните от националните съвети по присъждане на квалификации и 

националните координатори за отделните програми, както и от Отдела за продължаващо 

образование на Министерството на образованието и уменията. 

 Резултатите от обучението и постиженията на учащите се измерват по редица 

начини. Националната квалификационна рамка осигурява лесно достъпен стандарт за 

измерване на постиженията на учащите, които желаят да получат квалификация. 

Програмите, които предлагат неподходящи квалификации, се наблюдават и се 

преразглеждат. Тези прегледи обикновено включват обратна връзка от координатори, 

преподаватели и обучавани. 

 Мониторингът на сектора е изправен пред редица предизвикателства, най-вече 

поради неговото разнообразие. Отчита се необходимостта от достоверни и своевременни 

данни за целия сектор за обучение на възрастни, за да се направи информирана оценка на 

неговите силни и слаби страни, както и да се гарантира, че политиката е основана на 

доказателства и е насочена към потребностите на учащите, доставчиците, 

работодателите и други основни заинтересовани страни. 

 3. В Обединеното кралство мониторингът на сектора за ученето за 

възрастни е преди всичко отговорност на Инспектората за учене на възрастни (Adult 

Learning Inspectorate). Той се извършва систематично и в съответствие със определените 

специфични процедури. По статистически данни за 2009-2010 г. само в Англия над 410 

образователни институции са преминали през преглед и мониторинг, като 75 % от тях са 

били колежи за продължаващо обучение.    

 4. В Белгия мониторингът на сектора за учене на възрастни се извършва по 

предварително установени процедури, индикатори и чрез попълване на специален 

въпросник на ALWG. Резултатите се публикуват официално, като на тази основа се 

извършват и специализирани анализи. Последното изследване през 2010 г. във Фландрия 

показва, че 26.5 % от възрастното население участва в различни форма за учене на 

възрастни. Европейското изследване на ученето на възрастни показва, че като цяло 

участието в неформалното образование и обучение в Белгия е 33.5%. Участниците в 

Центровете за базово образование на възрастни възлиза на 38 219 курсиста, а 293 577 

участват в центровете за образование на възрастни. Тези два вида институции предлагат 

формално образование. През последните години в следствие на новия Декрет за 
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образование на възрастни чрез който се направиха промени в регистрационния модел се 

установява увеличение в тренда на участващите възрастни в сектора на учене през целия 

живот. Същото увеличение се установява и във френско говорящата част на Белгия. 

Единствено ниско участие се установява във Валония.  

 5. В Испания мониторингът и оценяването на сектора за възрастни се оценява 

като важен компонент, свързан с качеството на предлаганото образование. Оценяването 

се свързва с процеса за учене, резултатите на обучаваните, преподавателската дейност и 

функционирането на училищата за възрастни, както и други инициативи, свързани с 

финансирането и публичните финанси. Държавен орган специализиран орган в тази 

област е Institute of  Evaluation and an Educational Inspectorate, който изпълнява задачи, 

свързани с консултиране и разпространяване на информация за включващо обучение; да 

участва в оценителните процедури на образователната система като цяло; да работи в 

сътрудничество за подобряване на образователната практика и иновациите, свързани с 

нея; да контролира спазването на нормативната уредба и процедури.  

Испания също така участва в международната програма за оценяване на уменията на 

възрастните - Programme for International Assessment of Adult Skills  

(PIAAC) като по този начин взема участие в оценяването на ефективността на 

образователните системи, свързани с развитието на ключовите компетентности.  

 В Испания съдържанието на образованието за възрастни с модулна структура е 

организирано в три области на знанието (комуникация, социални науки и наука и 

технология). Броят и организацията на модулите варират в различните автономни 

общности. Достъпът до тези модули е гъвкав и учениците могат да се включат в модул, 

който съответства най-добре на досегашните им учебни резултати и на техните 

потребности. За да бъдат приети в първия модул, учащите се трябва да докажат, че са 

завършили 6-ти клас на основното образование или еквивалентно ниво, или че са 

преминали ниво две от началното образование за възрастни. Друг начин за достъп до 

някое ниво от гимназиалното образование за възрастни е да се докаже подходящо знание 

чрез първоначална оценка. Професионалното обучение (средно и напреднало) също е 

организирано в модули. Възрастните могат да изберат да се запишат само в модули, 

които представляват част от програмата за професионално обучение.  
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Таблица:. Причини за участие в неформално образование и обучение, 2007, в %
2
  

 Получав

ане на 

знания и 

умения, 

свързани 

с 

интересн

и теми 

Получав

ане на 

полезни 

умения / 

знания 

за 

всекидне

вния 

живот 

Повече 

възможн

ости за 

намиран

е на 

работа/с

мяна на 

работа 

Прину

дени 

да 

вземат 

участи

е 

По-

малка 

вероят

ност 

за 

загуба 

на 

работа 

Да си 

вършат 

работата 

по-добре 

/подобря

ване 

перспект

ивите за 

кариера 

Запозн

аване 

с нови 

хора, 

за 

забавл

ение 

Получав

ане на 

квалифи

кация 

Стартир

ане на 

собствен 

бизнес 

Други/не

отговори

ли 

ЕС 51.0 30.0 17.0 22.0 13.0 64.0 15.0 16.0   4.0   5.0 

Белгия 38.7 29.8   9.2 24.1   3.3 64.4 11.8   8.1   2.6   1.9 

България 38.5 40.0 20.8 22.1 22.0 77.3   9.2 34.3   1.8   1.2 

Обединено 

Кралство 

82.0 44.8 18.1 57.7   2.8 55.0   9.7 33.9   9.3 86.1 

Португалия 80.5 81.6 31.8 12.2 16.0 69.9 23.7 47.4   6.6   6.2 

Испания 66.6 50.8 28.4 11.8 12.7 68.4 11.8 25.0   4.8   5.0 

Франция       :       :       :       :       :       :       :       :      :      : 

Ирландия       :       :       :       :       :       :       :       :      :      : 

 

Според Проучването на обучението за възрастни (Adult Education Survey), през 

2007г. повече от една трета от населението на ЕС на възраст между 25 и 64 г. участва във 

формални или неформални форми на образование и обучение през последните 12 

месеца. Основната причина, дадена от анкетираните за тяхното участие в неформалното 

образование и обучение е да си вършат работата по-добре, да подобрят своите 

перспективи за кариера (64%), за получаване на знания и умения, свързани с интересни 

теми (51%) и за получаване на полезни умения/знания за всекидневния живот (30%) 

също са често срещани причини. 

                                                 
(1) 2

 Допускат се отговори, включващи няколко елемента; Дания, Ирландия, Гърция, Франция,   

Люксембург, Малта, Румъния и Обединеното Кралство не са включени в определянето на средното ниво за 

ЕС; България, Чешката република, Гърция, Испания, Кипър, Португалия, Финландия и Обединеното 

Кралство не са интервюирали участници, взели участие в ръководенето на проведените обучения; за 

повече информация: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/trng_aes_esms.htm)  

(2) Източник: Eurostat (trng_aes_142) 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/trng_aes_esms.htm
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 Следващото изследване посочва някои от основните препятствия през участието в 

различните форми на образование и обучение за възрастни. Средно за ЕС анкетираните 

посочват:   

 14.8%  здравословно състояние или възраст;  

 20.8 % липса на такова обучение в близост;  

 40.2%  като пречка семейни ангажименти; 15.6% нямат необходимите условия;  

 31.2% финансови причини; 

 14.9% липса на мотивация; 

 18.4% липса на подкрепа от работодателя; 

 38.7% съвпадение с работното време. 

 

Таблица:  Пречки за участие във форми на образование или обучение, 2007, в %
3
 

 Здравословно 

състояние или 

възраст 

Липса 

на 

таков

а 

обуче

ние в 

близос
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Липса 

на 

време 

порад

и 

семей

ни 

задъл

жения 

Няма

м 

необхо

димит

е 

услов

ия 

Твърд

е 

скъпо, 

не 

мога 

да си 

го 

позво

ля 

Не 

харесв

а 

идеята 

да 

ходи 

отнов

о на 

учили

ще 

Липса 

на 

подкр

епа от 

работо

дателя 

В 

проти

вореч

ие с 

графи

к на 

работ

ното 

време 

Други/

неотго

ворил

и 

ЕС 14.8 20.8 40.2 15.6 31.2 14.9 18.4 38.7 26.8 

Белгия 21.8 13.1 38.4   9.5 17.9   4.8 14.7 33.1 10.6 

България 11.5 29.7 28.8 16.3 56.7   6.2 11.6 24.1   7.7 

Испания   5.8   8.5 41.2   7.5 13.4   2.7   4.7 32.5 27.7 

Франция       :       :       :       :       :       :       :       :       : 

Португалия   6.8 34.2 34.5 11.8 22.7   4.1 20.0 26.5 18.9 

Обединено Кралство 17.0 25.9 42.5 20.8 33.8 24.1 22.6 43.9 56.5 

Ирландия       :       :       :       :       :       :       :       :       : 

 

 

 

                                                 
3
Допускат се отговори, включващи няколко елемента; Ирландия и Франция не са включени в 

определянето на средното ниво за ЕС; 

за повече информация: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/trng_aes_esms.htm) .  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/trng_aes_esms.htm
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 Представяне 

 В момента, във всички изследвани страни от ЕС, основното и 

прогимназиалното образователно ниво са задължителни етапи от образованието. 

Макар, че в общия случай сертификатът не се смята за достатъчен за успешно влизане на 

трудовия пазар, в много страни той е необходимо условие за преминаване към бъдещо 

формално обучение. С други думи, онези, които не са завършили прогимназиално 

образование, често са неспособни да преминат към по-късно обучение на гимназиално 

равнище. В някои страни, задължителното образование завършва едва година или две 

след края на прогимназиалното ниво (ISCED 2).  

 В Белгия (BE fr) няма сертификат в края на прогимназиалното образование 

(ISCED 2). В рамките на ISCED ниво 3 има два основни сертификата, които са зависими 

един от друг: сертификатът за квалификация (qualification certificate - CQ) и 

сертификатът за гимназиално образование от второ ниво (second-stage secondary 

education certificate - CESS). Възрастните, които желаят да следват програма CESS, не са 

длъжни да притежават CQ. 

 В Обединено кралство (ENG/WLS/NIR) няма сертификат или квалификация в 

края на прогимназиалното образование (ISCED 2). В рамките на ISCED ниво 3 има две 

основни общи квалификации на различни нива в рамките на Националната рамка на 

квалификациите (National Qualifications Framework - NQF). GCSEs, обикновено 

получавани в края на задължителното образование на 16-годишна възраст. Възрастните, 

които желаят да следват програма, водеща до квалификация от Ниво A, не са длъжни да 

притежават GCSEs, ако покажат, че имат знанията и уменията да следват избраната 

програма. 

 Във Франция, националният изпит, положен в края на прогимназиалното 

образование (brevet) също не е условие за достъп до гимназиално образование и 

обучение. 

 В Португалия и Испания – страни, където общото образователно равнище на 

възрастното население е относително ниско – програмите за възрастни до 

прогимназиално ниво са разделени на няколко подетапа, водещи до отделни 

сертификати/квалификации. По този начин, зрелите ученици с различни нива на знания 

и умения могат да се интегрират в процеса на образование и обучение.  
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 В Испания образованието и обучението за възрастни до прогимназиално ниво 

(съответстващо на 10 години обучение, ISCED 1 и 2) включва шест етапа. То е 

предназначено за хора на възраст над 18 години, които не са завършили задължително 

образование. Прогимназиалното образование за възрастни (ISCED 2) включва три 

области: комуникация, социални науки, и наука и технология. Всяка област е 

организирана в модули (módulos). Успешното завършване на всички модули във всички 

области отговаря на завършването на прогимназиално образование. 

 В Португалия образованието за възрастни, съответстващо на основно и 

прогимназиално ниво, се предлага в няколко схеми, по-специално, курсовете EFA 

(Educação e Formação de Adultos), които са отворени за всеки на възраст над 18 години. 

Курсовете EFA могат да се съчетаят с признаване, потвърждаване и сертификация на 

компетенциите, придобити в неформален и нередовен контекст. 

 В Белгия, във фламандската общност, образователната система за възрастни не 

предлага никакви възможности на учащите се да получат сертификат за прогимназиално 

образование. Има курсове за основни умения по предмети като холандски, математика, 

езици, информационно-комуникационни технологии и социални науки, които се 

предлагат от 13-те центъра за основно образование за възрастни, финансирани от 

фламандското правителство. Успешното завършване на тези курсове води до даването на 

сертификат за всяка изучавана област, без да се дава общ сертификат за прогимназиално 

образование. Освен това, Фламандската квалификационна структура включва 

квалификация по грамотност от ниво. В немскоговорящата общност няма програми за 

възрастни учащи се, покриващи пълния диапазон от знания и умния, свързани с 

първичното и прогимназиалното образование.  Някои институти за образование за 

възрастни предлагат курсове, покриващи различните области на учебната програма, 

свързани с прогимназиалното образование. Тези курсове са неформални и не водят до 

придобиване на квалификация, но се издава удостоверение за завършването им. 

 В Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия), възрастните, 

които не притежават умения по грамотност, математика, език и информационно-

комуникационни технологии, необходими за живота и работата, могат да получат 

квалификации по основни умения. Тези квалификации се кредитирани на 3 различни 

нива в рамките на Националната квалификационна рамка (National Qualifications 

Framework - NQF). 
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Програми на гимназиално равнище 

 Завършването на гимназиално образование обикновено се смята за минимално 

изискване за влизане на трудовия пазар и за устойчива способност за наемане на работа. 

В Описанията на националните образователни системи на Евридика няколко страни 

споменават изрично „гимназиални програми за възрастни‟. Тези програми се 

характеризират със своята гъвкавост и най-често се предлагат под формата на задочни 

или вечерни курсове. Обикновено участниците трябва да отговарят на различни 

изисквания за приемане, включително изисквания за квалификацията (напр. 

Удостоверение за завършване на училище от прогимназиално образование) и възрастови 

изисквания. По отношение на възрастовите критерии, потенциалните участници често 

трябва да бъдат на възраст поне 17-18 години. 

 В Испания в някои конкретни случаи в тези програми могат да бъдат включени и 

по-млади хора. В Испания през 2008/09 година в публичните и частните образователни 

институции е имало 1 241 групи за общо гимназиално образование (вечерни курсове) и 

318 програми за възрастни за професионално обучение от средно ниво.  Обединеното 

кралство не съобщава за програми, попадащи явно в категорията на „гимназиално 

образование за възрастни‟. Ho, в тази страна, гимназиалното образование (общо или 

професионално), водещо до основни гимназиални квалификации, може също да бъда 

предлагано под формата на различни гъвкави варианти, приспособени към нуждите на 

зрелите учащи се. В Португалия завършването на гимназиално ниво (12-годишно 

обучение) е един от основните приоритети на националната им политика. Това се 

постига чрез разширяване и разнообразяване на съответните възможности за 

професионално обучение, признаване на предишно обучение и предлагането на гъвкави 

курсове за възрастни. 

 

Рамки, покриващи различни образователни равнища и видове 

 Важно е да се отбележи, че някои страни са развили обща рамка, включваща 

програми на „втория шанс‟ за зрели учащи се на различни образователни нива.  

 Тази рамка може да включва общо образование (напр. Общо образование за 

възрастни в Испания) или общо и професионално образование (напр. курсове EFA в 
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Португалия). Тя може да включва формални (на различни нива), както и неформални 

курсове (напр. Образование за социално развитие във френската общност на Белгия). 

 В Белгия, във френската общност, Образованието за социално развитие 

(enseignement de promotion sociale) е предназначено за хора на възраст над 16 години, 

които биха искали да подобрят образователното си равнище и кариерните си 

възможности. Програмите, предлагани в тази рамка, могат да доведат до формални 

квалификации, съответстващи на предлаганите в основното начално образование и 

обучение, или до сертификати, специфични за Образованието за социално развитие 

(напр. след завършване на курсове по информационно-комуникационни технологии, 

курсове по чужди езици, езикова подготовка за емигранти и др.). Програмите за 

социално развитие се предлагат в различни институционни варианти. Подобна система 

съществува във фламандската общност.  

 Гръбнакът на образователната инициатива (Back to Education Initiative - BTEI) в 

Ирландия е схема, посветена на ниските нива на образователно равнище сред 

възрастното население. Тя предлага гъвкави възможности за вечерно образование и 

обучение и е насочена към завърналите се за обучение възрастни с квалификация, по- 

ниска от гимназиалната. Курсовете, предлагани в тази схема, могат да бъдат формални 

или неформални, и могат, например, да включват предмети за младши и завършващи 

сертификати (ISCED 3), курсове за основни умения и богат масив от модули и програми, 

сертифицирани от Съвета за предоставяне на по-късно образование и обучение (Further 

Education and Training Awards Council - FETAC).  

 Курсовете EFA в Португалия са ориентирани към хора на възраст над 18 години, 

които не са получили гимназиално образование. Целта на курсовете EFA е да се повиши 

нивото на квалификация на възрастното население чрез предлагане на програми за 

образование и обучение, съчетани с потвърждаване на неформалното и нередовното 

обучение. Курсовете могат да доведат до сертификат за общо образование на четири 

нива (покриващи първичното, прогимназиалното и гимназиалното образование и 

отговарящи на 4-ти, 6-ти, 9-ти и 12-ти училищен клас), както и професионални 

квалификации на три различни нива. Курсовете EFA са свързани с нивата на 

Националната квалификационна рамка. 

Възрастните във висшето образование 
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 Ученето през целия живот е неразделна част от програмата на Европейското 

пространство за висше образование. Стартиралият през 1999 г. Болонски процес и 

неговото значение се подчертава във всички комюникета на европейските министри, 

отговарящи за висшето образование чрез техните традиционни комюникета, коита са 

следствие от срещите им в Прага 2001, Берлин 2003, Берген 2005, Лондон 2007, 

Лювен/Лувен-ла-Ньов 2009, Букурещ 2012. 

 Например, Ирландия и Обединеното кралство (Шотландия) са предприели 

конкретни мерки за справяне с недостатъчното представителство на безработни зрели 

учащи се във висшето образование. В Южна Европа,  

 В Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия), въпреки че най-

разпространената форма на квалификация за влизане във висшето образование са нивата 

„A„, се приемат и голям брой други квалификации и много институции приветстват и 

молбите на зрели кандидати, които имат подходящ опит, макар да не притежават 

формални квалификации. Агенцията за удостоверяване на качеството на висшето 

образование (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) е публикувала 

практически кодекс, който постановява, че при оценка на възможностите на потенциален 

учащ се да успее в конкретна програма могат да се вземат предвид редица доказателства. 

Тези доказателства могат да включват способности, наклонности, учения, квалификации, 

друго предишно обучение и опит, включително получено на работното място.  

 В момента Ирландия е една от страните с най-конкретни цели на политиката за 

участие на възрастните във висшето образование. През 2008 година Националният 

план за равен достъп до висшето образование 2008-2013 година постави цел за 

увеличаване на дела на редовните зрели учащи се във висшето образование от 13 % през 

2006 година на 20 % през 2013 година. Освен това, той постави целите за по-голямо 

участие на зрелите учащи се в редовното и задочното висше образование (от 18 % през 

2006 година на 27 % през 2013 година). Основните цели на плана включват също и 

популяризиране на програмата за учене през целия живот в Ирландия чрез 

развитието на по-широки пътища за влизане във висшето образование, значително 

разширяване на задочните/ гъвкавите курсове (от 7 % през 2006 година до 17 % до 2013 

година), заедно с финансовите мерки за решаване за проблемите със студентската 

издръжка в ученето през целия живот.   
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 Кандидатите, които биха искали да бъдат приети за висше образование на базата 

на предишно обучение, обикновено трябва да отговарят на различни критерии. Те често 

са свързани с възрастта или с продължителността на предишния професионален опит.  

Акредитацията на предишното обучение за прием във висшето образование може да се 

базира на различни акредитационни методи и подходи. В някои случаи приемът се 

извършва на базата на доказателства, представени от учащите се в тяхната молба, и/или 

на базата на интервю. В други случаи от нетрадиционните кандидати за висше 

образование се изисква да преминат специално предназначен тест или изпит, за да 

удостоверят, че имат необходимите умения да се заемат с обучение във висшето 

образование.  

 Във фламандската общност на Белгия наредбите позволяват на институциите 

за висше образование да дават достъп до бакалавърски програми на базата на общите 

знания и умения на кандидата, които се оценяват от комисията на институцията. 

Предишното неформално и нередовно обучение може да бъде взето предвид и за достъп 

до докторски програми за онези, които не притежават магистърска степен. Във 

фламандската общност на Белгия Законът за гъвкавите пътеки на обучение (2004) 

предвижда възможността учащите се да бъдат освободени от курсове на висшето 

образование на базата на придобити преди това квалификации и/или валидиране на 

предишно обучение. Във френската общност общност на Белгия има разлика в 

алтернативния достъп до университетите, hautes écoles, и училищата по изкуствата. В 

този контекст може да се отбележи, че в няколко страни училищата по изкуствата и 

програмите по изкуствата са много гъвкави по отношение на изискванията си за прием. 

Това се отнася не само за страни, в които акредитацията на предишното обучение за 

достъп до висшето образование е стандартна практика (напр. френската и 

фламандската общност в Белгия), но също и за страни, в които акредитацията на 

предишното обучение в общия случай не позволява достъп до висшето образование.  

 В Испания всяка година университетите запазват определен брой места за 

кандидатите за висше образование, които попадат в конкретни категории. Тези 

категории включват три групи на зрели учащи се: учащи се на възраст над 25, 40 и 45 

години. Кандидатите на възраст над 25 години, които отговарят на традиционните 

изисквания за влизане, могат да бъдат допуснати до програмите за висше образование 

след успешно полагане на специален изпит за влизане в университета. Този изпит се 
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състои от обща част (съдържаща три теста) и специфична част за оценка на уменията, 

способностите и годността за избраното обучение. Професионалният опит на хората на 

възраст над 40 години, които не притежават квалификация, позволяваща им да получат 

достъп до висше образование, може да бъде акредитиран, ако е свързан с курсовете, 

които искат да посещават. Университетите определят критериите за акредитиране и 

необходимия професионален опит за различните програми на обучение. Процедурата на 

прием винаги включва лично интервю. Хората на възраст 45 и повече години, които не 

притежават квалификация, позволяваща им да получат достъп до висше образование, и 

които нямат съответен професионален опит, могат да бъдат приети във висшето 

образование след успешно преминат общ тест и лично интервю. 

 В Испания университетите имат правото да признаят предишно обучение на 

учащите се и да намалят броя на курсовете, които кандидатите трябва да завършат, за да 

получат степен на висше образование. 

 В Португалия учащите се над 23-годишна възраст без формални квалификации, 

заедно с учащите се, които имат подходящи следгимназиални квалификации, могат да 

бъдат приети във висшето образование чрез специфични изпити, които доказват 

способността им да посещават въпросния курс. Тези изпити се определят от отделните 

институции за висше образование. 

 В страни, в които съществува централна система на прием във висшето 

образование (напр. Ирландия), нетрадиционните учащи се често биват съветвани да се 

свържат директно с избраната от тях институция за висше образование, за да може 

тяхното неформално обучение и трудов опит да бъдат оценени и взети предвид. В 

Ирландия по-голямата част от институциите са предвидили квоти със запазени места за 

зрели учащи се. В общия случай институциите за висше образование изискват от зрелия 

учащ се да кандидатства най-напред чрез Централната служба за кандидатстване. 

Кандидатите биват съветвани също да се свържат директно с институцията за висше 

образование, за да установят дали има допълнителни изисквания за прием. В повечето 

случаи се дава кредит за предишен трудов опит, особено ако той има отношение към 

избрания курс на обучение. 

 Внедряването на национални квалификационни рамки оказват значителен ефект 

върху развитията в областта на валидирането на досегашното обучение за прием във 

висшето образование. Това е поради факта, че те имат за цел да изяснят нивото на 
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различните национални квалификации. Следователно, тези рамки могат да дадат 

възможност някои „нетрадиционни‟ квалификации/сертификати да бъдат разбрани по-

добре и потенциално приети от институциите за висше образование като алтернатива на 

традиционните квалификации при завършване на гимназиално образование.  

 В Ирландия, например, след създаването на Националната рамка на 

квалификациите (National Framework of Qualifications - NFQ) се наблюдава увеличение 

на броя на учащите се с допълнителни образователни степени (т.e. нетрадиционни 

квалификации за влизане във висшето образование), приети във висшето образование. 

Кандидатите с допълнителни образователни степени са представлявали около 10 % от 

приетите през 2007 година. 

 Предишното обучение може да се валидира не само с оглед на постъпването във 

висше образование, но също с оглед изпълнение на някои от изискванията на програмата 

за обучение. Учащите се могат да бъдат освободени от някои части на програмата си за 

обучение, ако могат да представят доказателства, че вече притежават съответните 

знания, умения и компетенции. Това се наблюдава в изследваните европейски страни. 

Например: 

Във Франция реформата на системата за професионално обучение започва със 

въвеждането на валидиране на компетенциите чрез опит ("validation des acquis de 

l´experience - VAE”) по силата на  законодателен акт  за социална модернизация от 2002 

г.  Този нормативен документ влиза в сила едва през 2004 г. след трудно постигнато  

споразумение между всички социални партньори. Законодателният акт за 

продължаващото обучение и социалния диалог (2004 - formation professionnelle tout 

au long de la vie et le dialogue social) променя коренно образователната система. 

Основната цел на тази реформа е да се информират работниците или служителите за  

обучението, от което те се нуждаят, без каквато и да е намеса от страна на работодателя. 

VAE системата в действителност се състои от получаване на училищна степен чрез 

утвърждаване на професионален опит. Съгласно процедурата кандидатът трябва да 

попълни формуляр, който се оценява от жури. Журито решава дали да валидира 

професионален опит на кандидата, което му осигурява съответната диплома (обикновено 

удостоверение за професионална правоспособност (certificate d´aptitude professionnelle – 

CAP). Тази система не е много лесна за разбиране и броят на заявленията е много малък 

поради липсата на информация, както и поради сложността на системата. Валидирането 
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на предишно обучение (Validation des Acquis de l'Expérience – VAE) може да доведе до 

частично или пълно присъждане на квалификация, включително степени на висшето 

образование. То е отворено за всеки кандидат, който може да представи доказателства за 

поне тригодишен съответен опит. Този опит може да включва платена или неплатена 

работа, както и доброволни дейности. През 2007 година, 2 154 квалификации от висшето 

образование са присъдени изключително на базата на валидирането на предишно 

неформално и нередовно обучение, а на други 2 046 кандидата част от обучението им 

във висшето образование е било акредитирано от предишно обучение (Министерство на 

образованието, 2009).  

 Страни като Ирландия, Франция, Обединеното кралство са разработили 

конкретни програми за подпомагане на нетрадиционни кандидати за висше 

образование. Програмите са насочени предимно към учащи се, които са следвали кратка 

гимназиална професионална пътека (т.e. програма, която не открива достъп до висше 

образование) или които са напуснали гимназиалното образование, преди да го завършат. 

В общия случай няма квалификационни изисквания за влизане в тези програми, но може 

да има специални изисквания за прием, като възраст или продължителност от време 

извън формалното образование (напр. във Франция, кандидатите трябва да бъдат на 

възраст най-малко 20 години и да са били извън системата на училището поне две 

години). Продължителността на тези подготвителни програми обикновено е една 

академична година и при успешно завършване те водят до получаването на 

сертификат/квалификация, даваща достъп до обучение във висшето 

образование. 

 В Ирландия редица колежи предлагат подготвящи за влизане курсове за 

„достъп‟/„основни‟ курсове за подготовка на зрелите учащи се за влизане в 

образователно равнище от трета степен. 

 Във Франция, за да се запишат в университета, учащите се обикновено трябва да 

са положили успешно изпита baccalauréat. Ho, има и друга опция на baccalauréat – 

„DAEU‟ (Diplôme d'Accès aux Études Universitaires). DAEU е национална диплома за 

висше образование, която се дава от специално акредитирани университети. Тя е 

предназначена за учащи се, които са на възраст поне 20 години, които не притежават 

baccalauréat и са били извън системата поне две години. Дипломата се дава след 

едногодишно обучение и успешното полагане на писмен и устен изпит, който оценява 
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придобитите знания и общата култура на кандидата, както и това дали той притежава 

необходимите организационни способности и умения, за са се заеме с обучение във 

висшето образование. DAEU дава същите права като baccalauréat.  

 Има две различни дипломи DAEU: DAEU A и DAEU B. 

 Първата има за цел да подготви учащите се за обучение във висшето образование 

в области като френски език, изкуства, хуманитарни и социални науки, езици, 

комуникация, право, икономически науки, администрация и мениджмънт.  Втората 

подготвя кандидатите за обучение в областта на науките, технологиите, физическото 

образование, медицината, стоматологията, фармацията и парамедицинския сектор. 

 В Обединеното кралство има диапазон от програми, подготвящи 

нетрадиционните кандидати за висше образование за обучение във висшето образование. 

В Англия, Уелс и Северна Ирландия възрастните могат да изберат алтернативен бърз 

път, предназначен да отговори на нуждите на завърналите се към учене след известно 

време, които може да не притежават формални квалификации. Дипломите за „Достъп до 

висшето образование‟ се дават от колежите за продължаване на образованието и са 

създадени с подкрепата на институциите за висше образование. Програмите са 

фокусирани върху определена дисциплина (напр. „Достъп до висше образование 

(Медицински сестри)‟ или „Достъп до висше образование (Право)‟), като комбинират 

съдържание, специфично за специалността, с елементи, имащи за цел да подкрепят 

възрастните учащи се, като основни умения по информационни технологии, смятане и 

комуникации, и умения за обучение. Методите на преподаване включват индивидуална 

преподавателска подкрепа. Типичната програма отнема една година редовно обучение, 

но много от тях се предлагат и задочно. Аналогично в Шотландия набор от специално 

създадени курсове подготвя възрастните без необходимите квалификации, както за 

висшето образование изобщо, така и за конкретни курсове. Тези „курсове за достъп‟ 

включват набор от единици и курсове на Шотландския квалификационен орган (The 

Scottish Qualifications Authority - SQA) (16), чието успешно завършване може да доведе 

до присъждане от SQA. Много курсове за достъп гарантират място във висшето 

образование при успешно завършване. Една от тези програми за достъп е 

Шотландската програма за по-широк достъп (Scottish Wider Access Programme - 

SWAP). От въвеждането на SWAP през 1988 година над 25 000 възрастни са избрали 

пътя на SWAP, за да се заемат с обучение във висшето образование. 
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 Алтернативните форми на обучение във висшето образование най-често се 

описват като „вечерно обучение‟, „външно/задочно обучение‟ или „дистанционно 

обучение‟. Макар че на пръв поглед значението на тези понятия може да изглежда доста 

ясно и разбираемо, важно е да се отбележи, че някои от тях се разбират по различни 

начини в различните страни. Например, понятието 'вечерно обучение' има различни 

нюанси и интерпретации. 

 В по-голямата част от страните, ръководните документи, отнасящи се до висшето 

образование, не споменават изрично понятието „вечерно обучение‟, а общото разбиране 

на това понятие често е различно за различните страни. Малко страни използват други 

понятия като „задочно обучение‟ (България), или програми по horaires décalés 

(френската общност на Белгия).  

 В страните, където ръководните документи споменават изрично понятието 

„вечерно обучение‟, понятието може да се дефинира по различни начини.  

 В някои страни основният използван критерий за разграничаване на редовните от 

вечерните учащи се, е работният товар, изразен в брой на ECTS кредити, който всяка 

категория учащи се трябва да получи за една академична година. Вечерните учащи се 

дефинират като учащи се, които получават по-малко от 60 ECTS кредита за една 

академична година и следователно, се очаква да учат по-дълго, отколкото редовните 

учащи.  

 Като пример за тази дефиниция е Ирландия. 

 В съответствие с това определение, международната статистика показва, че около 

21 % от учащите се във висшето образование в Европа се обучават вечерно. 

 Когато се погледнат процентите за отделните страни, могат да се разграничат 

различни схеми. В горната част на скалата вечерните учащи се представляват над 40 % 

от общата популация на учащите се.  

 В преобладаващата част от страните (Белгия, Ирландия, Испания, и 

Обединеното кралство) те представляват между 10 % и 40 % от учащите се във висшето 

образование.  

 В долния край на скалата се намира Франция, при която делът на вечерните 

учащи е пренебрежимо малък. 

 Средно в страните от ЕС около 49 % от учащите се във висшето образование на 

възраст 30 и повече години се обучават вечерно в сравнение със само 16 % учащи се на 
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възраст под 30 години. Това може да се обясни с факта, че зрелите учащи се често трябва 

да съчетават обучението с работата си и/или семейните си задължения. В 

преобладаващата част от европейските страни, делът на вечерните учащи се е поне три 

пъти по-висок в по-старата възрастова група (30+), отколкото сред по-младите учащи се 

Инициативи на национално ниво за насърчаване на алтернативните 

форми на обучение във висшето образование 

 В преобладаващата част от страните, автономните институции за висше 

образование имат самостоятелно право да решат дали да предлагат програми и курсове 

за висше образование в гъвкави форми на обучение (напр. вечерно обучение). Затова 

наличието на алтернативни режими на обучение често е различно за различните 

институции 

Например: 

 Във фламандската общност на Белгия от въвеждането на Закона за гъвкавите 

пътеки на обучение (2004), институциите за висше образование са длъжни да предлагат 

програмите си в три основни вида на обучение: споразумение за степен, споразумение за 

кредит и споразумение за изпит. По споразумението за степен, учащите се могат да 

изберат с какъв обем обучение да се заемат: 60 кредита за академична година (редовна 

програма) или под 54 кредита за академична година (вечерна програма). Предлагат се и 

други програмни възможности, включително персонализирана програма за обучение. По 

споразумението за кредит учащите се записват за брой кредити с оглед на получаването 

на сертификат за кредит за една или повече програмни единици. По споразумението за 

изпит учащите се се записват само за изпити, с оглед получаването на степен или на 

сертификат за кредит за една или повече програмни единици  

 В Обединеното кралство (Англия) Висшият съвет за финансиране на 

образованието в Англия (Higher Education Funding Council for England - HEFCE) 

неотдавна финансира реализацията на гъвкави пътеки за обучение в осем институции за 

висше образование, целящи да привлекат учащи се от нетрадиционни и недостатъчно 

добре представени източници чрез използване на гъвкави методи на доставка. Te 

включват ускорени програми, програми, основаващи се на работата, ускорени вечерни 

програми и програми, предлагащи дистанционно, електронно или „смесено‟ обучение 

(включващи частично дистанционно обучение и частично обучение на място в кампуса). 

Програмите са основно в професионалната област. През учебна година 2008/09, е имало 
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приблизително 850 учащи се, посещаващи гъвкави програми като част от тази 

инициатива. 

 Алтернативните режими на доставка на програми за висше образование 

обикновено включват доставката на отворено и дистанционно обучение и технологично 

подкрепено обучение.  

 В Испания и Обединеното кралство има институции за висше образование, 

създадени специално, за да предоставят програми за степен по отворени и дистанционни 

схеми. 

 В Испания Отвореният университет (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia – UNED) е създаден в началото на 70-те години и в момента има над 160 000 

студенти. Тази институция за висше образование, най- голямата в страната, предлага 26 

програми за висше образование и над петстотин непрекъснати курсове за професионално 

развитие. 

 В Обединеното кралство Отвореният университет (Open University - OU) е 

основен доставчик на дистанционно обучение. Подобно на други университети, 

Отвореният университет е автономна институция, която може да присъжда собствени 

степени. Тя получава Кралска грамота през 1969 година, а първите студенти са приети 

през 1971 година. Днес Отвореният университет е най-големият университет на 

Обединеното кралство от гледна точка на броя на студентите, с над 175 000 студента, 

повечето от които се обучават задочно. Стилът на преподаване на Отворения 

университет се нарича 'подкрепено отворено обучение', което означава, че студентите 

получават подкрепа от преподавател и от персонала за обслужване на студентите в 

регионалните центрове, както и от централизирани услуги, като библиотеката. Някои 

курсове включват школи по местоживеене и дневни школи, провеждани в различно 

време и на различно място. 

Източници на финансиране на формално образование на възрастни 

 Съществуват три основни възможни източници на финансиране за формалното 

образование и обучение на възрастни учащи се: публично финансиране, заплащане на 

таксите от учащите се и финансиране от работодателите. 

 Финансиране от публични източници 

 В изследваните европейски страни публичното финансиране се предлага или в 

резултат от решения, отнасящи се до образователната политика, или по силата на 
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политики на заетост/пазар на труда. В последния случай дейностите на формално 

обучение, избираеми за финансова подкрепа, включват основно програми за 

професионално образование и обучение, и са насочени основно към безработните и 

другите, уязвими по отношение на изключване от пазара на труда. Често националните 

източници на финансиране се допълват от Европейския социален фонд (European Social 

Fund - ESF).  

 Публичните органи използват различни механизми за финансиране на 

формалното образование и обучение на възрастните. За програми до гимназиално ниво 

финансирането обикновено се прехвърля от централното правителство към местните 

администрации, които на свой ред финансират доставчиците. Финансирането от 

централния бюджет може да се комбинира и с различни местни източници.  

 Във фламандската общност на Белгия, властите, отговорни за образованието и 

обучението, предоставят директни субсидии не само на висшето образование, но също 

и на формалното обучение за възрастни на по-ниски нива. Публичните власти могат да 

предоставят и директна финансова подкрепа на отделни лица. Тук фокусът обикновено е 

върху онези, които не биха участвали в образованието и обучението при липса на такава 

подкрепа. Във френската общност на Белгия, съгласно Образование за социален 

напредък (enseignement de promotion sociale), училищата могат да получат допълнително 

финансиране в зависимост от дела на учащите се, които са безработни или получават 

минимална заплата. Училищата могат да използват допълнителното финансиране за 

набиране на допълнителни учители, за намаляване на обема на класовете или за 

подобряване на оборудването. 

 Във висшето образование финансирането често се базира на броя на получените 

от студентите единици ECTS. В някои страни, формулите на финансиране правят 

разлика между редовните студенти и студентите, обучавани в различни гъвкави форми 

 Такси за обучение, заплащани от учащите се 

 Възрастните учащи се, които желаят да се заемат с формално образование, често 

се очаква да участват в разходите за обучението си. Това е особено вярно за онези, които 

не са в риск от социално изключване. В мнозинството от страните програмите на „втория 

шанс‟ за завършване на основно или прогимназиално образование са безплатни. Това е 

така, защото възрастните, които не са завършили тези нива на образование, често 
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принадлежат към най-уязвимите групи на обществото и поради това са обект на 

многобройни намеси от естество на политиката.  

 В някои страни, обаче, възрастните учащи се очаква да съдействат финансово на 

програмите за основно и прогимназиално образование, но това обикновено се отнася за 

възрастни, които не се смятат в риск от социално изключване или изключване от пазара 

на труда. Съществуват и други практики, при които образованието и обучението, е 

безплатно за лицата, независимо от тяхната възраст. Като такъв пример може да бъде 

посочена  Испания. 

 Други страни в общия случай очакват зрелите студенти да съдействат за 

гимназиалното си обучение и/или изпити, ако не принадлежат към някоя категория на 

учащи се в неравностойно положение.  

 В няколко страни, като Белгия студентският принос за курсове, водещи до 

завършване на гимназиално образование, е сравнително скромен и често се регулира от 

законодателството или се определя от публичните органи на властта. В Белгия, във 

френската общност учащите се на възраст над 18 години участват в разходите за 

образование на втория шанс, като заплащат такса за записване, изчислена на базата на 

продължителността и нивото на избраната програма. Някои категории възрастни учащи 

се (като инвалиди или търсещи работа) са освободени от такова заплащане. В 

немскоговорящата общност зрелите учащи се трябва да заплащат регистрационна 

такса за записване в институт за образование за възрастни (Schulische Weiterbildung). 

Сумата, която трябва да бъде платена, зависи от вида и продължителността на 

програмата и от статуса на учащия се. След септември 2010 година студентското участие 

се увеличи поради финансовата криза. В момента максималната регистрационна такса, 

приложима по отношение на програмите за формално образование, е EUR 200. Във 

фламандската общност гимназиалното образование за възрастни е организирано чрез 

субсидирани частни или публични институции – центрове за образование за възрастни 

(Centra voor Volwassenonderwijs – CVOs). Лицата, които записват курсове за общо 

образование, се освобождават от регистрационни такси. За професионалните курсове, 

завършващи с издаване на диплома, участниците трябва да заплатят такса от 1 евро за 

период на обучение. След 2008/09 година, таванът на регистрационните такси е EUR 400 

за курс и за академична година, или EUR 1 200 за период от четири академични години. 

По отношение на най-уязвимите групи се прилагат различни намаления. 
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 В Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия), от учащите се 

на възраст над 19 години могат да се събират такси. В Англия се очаква около 50 % от 

националните разходи за курсовете да се покрият от таксите за обучение. Съгласно 

Закона за образованието и уменията от 2008 година, съществува гарантирано право на 

място в курса и освобождаване от такса за възрастни, които още не са получили 

квалификации. За учащи се на възраст над 25 години пълното освобождаване от такса се 

отнася за онези, които още не са постигнали „пълно‟ Ниво 2. Правото на програми за 

основни умения се отнася за учащи се от всички възрасти. Очаква се тези схеми на 

финансиране да се променят.  

Във Великобритания в съответствие със Стратегия за уменията през ноември 2010 

година правителството обяви, че ще продължи да изцяло да финансира обучението на 

учащи се на възраст над 24 години, които се обучават на Ниво 2 и по-високо, няма да 

бъде финансирано; вместо това, ще бъдат отпускани заеми, гарантирани от 

правителството по „Сметка за учене през целия живот‟. В Уелс колежите за по-късно 

образование определиха собствени политики по отношение на таксите, като няма 

непосредствени планове за промяна на тази схема.  

 В Северна Ирландия колежите също въведоха собствени политики по 

отношение на таксите, независимо че в момента се разработва проект за отчитане на 

обстоятелствата, при които учащите се, работодателите и правителството следва да се 

очаква да плащат за обучението. Новите схеми се въведоха за учебната година 2012/13. 

 В Шотландия редовните учащи се в по-късното образование не са длъжни да 

плащат, ако са изпълнени определени условия за местожителство. Само задочните учащи 

се са потенциално длъжни да плащат такси. Учащите се с нисък семеен доход и такива, 

които ползват определени държавни придобивки и имат право да бъдат освободени от 

плащане на такса. 

 Изследването показва, че в изследваните страни съществуват различни 

договорености между публичните органи на властта и доставчиците за компенсиране на 

таксите, които не са платени от освободените лица.  

 Например, във фламандската общност на Белгия правителството рефинансира 

всички регистрационни такси, изгубени от центровете за образование на възрастни 

поради пълното или частично освобождаване от регистрационни такси на някои 

участници в курсовете. 
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 В сектора на висшето образование обикновено няма явна разлика между таксите, 

платени от младите хора, влезли във висшето образование директно след завършване на 

гимназиалното си образование, и таксите, платени от зрелите учащи се, които се заемат с 

обучение във висшето образование на по-късен етап от живота си. Ho, в рамките на 

дадена страна могат да се наблюдават значителни разлики между таксите за 

традиционното редовно обучение и таксите за програми, предлагани в различни 

алтернативни режими (напр. задочни курсове), които са особено подходящи за нуждите 

на зрелите учащи се. 

 Така например в Белгия редовното и задочното обучение се третират еднакво и 

учащите се, които се обучават задочно, не са длъжни да плащат по- високи такси, 

отколкото учащите се, посещаващи традиционните редовни програми.  

 В Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия) таксите за 

обучение в задочни програми за висше образование не се регулират, а се определят от 

институцията. 

 Финансиране от работодателите 

 Работодателите са заинтересовани да развиват човешките си ресурси и да се 

погрижат служителите им да имат необходимите знания и умения, за да съдействат за 

успеха на компанията. Във всички европейски страни работодателите отделят 

значителни финансови ресурси за образование и обучение на възрастни. Тези ресурси 

обикновено са насочени към неформални дейности на обучение, като курсове и 

семинари във връзка с работата, курсове по информационно-комуникационни 

технологии, езици и др. Обикновено всяко финансово участие на работодателите във 

формалното образование и обучение на служителя се свежда до стимулиране политика 

на компанията, инициативи в сектора на промишлеността/бизнеса или споразумения 

между работодателя и служителя.  

 В Испания наредбите задължават компаниите да финансират формалното и 

неформалното професионално обучение на работниците и безработните. Средствата от 

компаниите се обединяват със средства от Европейския социален фонд и от Публичната 

държавна служба по заетостта (Servicio Público de Empleo Estatal – SPEE). 

Министерството на труда и емиграцията разпределя ежегодно тези средства за различни 

инициативи, свързани с управлението и обучението. Размерът на финансирането, 
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получено от компаниите за обучение, зависи от вноската им от предишната година и от 

големината на компанията. 

 Във Франция законодателството изисква от частните компании да участват в 

разходите за непрекъснато образование и обучение. Размерът на финансовото участие 

варира в зависимост от вида на компанията и продължителността на обучението.  

 

 Пряка финансова подкрепа 

 Съществуват и възможности за пряка финансова подкрепа за обучение на 

възрастните. Тя се предоставя на възрастните учащи се чрез различни схеми за 

финансова помощ, като издръжка за обучение, грантове, стипендии, субсидии, ваучери 

за обучение и др. Финансовата подкрепа може да бъде и под формата на банкови заеми, 

които за разлика от схемите, изброени по-горе, трябва да се връщат. Обучаваните могат 

да имат право и на възстановяване на таксите си за обучение след завършването на 

курса. 

 Съществуват и специфични схеми за безработните, предназначени да улеснят 

тяхната реинтеграция на пазара на труда чрез актуализация на нивото им на 

квалификация. В повечето случаи безработните могат да се възползват от тези схеми, ако 

се регистрират като търсещи работа при съответните органи по труда. Най-обичайният 

вид подкрепа за търсещите работа, които са се записали за формални програми за 

образование или обучение, е частичното или пълно освобождаване от такси за обучение.  

 В Испания съществуват различни видове грантове за възрастни учащи се. През 

академична година 2009/10, бяха въведени грантове за компенсиране на отсъствието на 

доход за учащи се в университетите и помощ за завършилите университет безработни.  

 В Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия) младите 

възрастни (на и над 19 години), които учат редовно за първа квалификация на ниво 2 или 

3 от Националната рамка на квалификациите могат да кандидатстват за Грант за 

обучение на възрастни. Това е издръжка, определена в зависимост от финансовото 

положение, в размер до £ 30 (около EUR 36) за седмица, предназначена да помогне за 

посрещането на допълнителните разходи за обучение, включително книги, оборудване и 

пътни разходи, свързани с посещаването на курса. В Уелс Общият грант за обучение за 

по-късно образование (Assembly Learning Grant for Further Education - ALG FE) 

предоставя подкрепа, определена в зависимост от финансовото положение, разпределена 
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в три семестриални плащания, всяко в размер до £500 (около EUR 600) за семестър, за 

редовно или задочно обучение за по-късно образование с продължителност най-малко 

275 часа. Освен това, органите за финансиране на по-късното образование отпускат чрез 

отделните колежи и средства за затруднено положение (известни като „Фондове за лично 

ползване‟ в Англия, „Фондове за непредвидени финансови разходи‟ в Уелс, и „Фондове 

за достъп‟ в Северна Ирландия) на учащите се в най- неравностойно положение и на 

социално изключените учащи се, които да им помогнат да завършат курса, ако изпаднат 

във финансово затруднение.  

 В Ирландия от септември 2009 година около 1 800 безработни са получили 

подкрепа за задочни преддипломни или следдипломни програми и курсове във висшето 

образование. Безработните, участващи в програми за образование и обучение запазват 

социалните си придобивки или получават помощ за участник в тази връзка. 

 Аналогично, Шотландия предоставя Фондове за лично ползване на учащи се в 

затруднено финансово положение с цел осигуряване на достъп до и/или продължаване 

на по-късно или висше образование. Учащите се не са длъжни да връщат тези Фондове, 

които се заплащат като допълнение към всички други форми на подкрепа. За учащите се 

в по-късно образование Шотландският съвет за финансиране на по-късно и висше 

образование (Scottish Further and Higher Education Funding Council - SFC) издава отделни 

указания за плащането от Фондовете за лично ползване за по-късно образование и 

Фондовете за деца за по-късно образование.  

 В Белгия, във фламандската общност и в района на Брюксел-столица 

служещите могат да закупят ваучери за обучение на стойност до EUR 250 за една 

календарна година. Те могат да използват тези ваучери, за да платят за програмите за 

обучение, организирани от доставчиците на образование и обучение, които са признати 

от обществената служба по труда и заетостта (VDAB), като центрове за образование на 

възрастни (CVOs). Служителят е длъжен да заплати само половината от стойността на 

ваучерите за обучение. Освен това, възрастните учащи се могат да имат право да получат 

финансова подкрепа за покриване или възстановяване на разходите, направени за 

образование и обучение. Във  френската общност на Белгия търсещите работа се 

освобождават от заплащане на такси за образование, предоставено в рамките на схемата 

„Образование за социален напредък” (enseignement de promotion sociale). 
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 Испания е въвела финансова помощ за пътни разходи, разходи за жилище и 

учебни материали за учащите се в гимназиално и висше образование. Възрастните учащи 

се могат да кандидатстват за тази финансова помощ. Безработните лица, които участват 

в дейности за професионално обучение, могат да получат помощ за транспорт, храна и 

настаняване, както и помощ за грижа за деца на възраст под 6 години и за лица на тяхна 

издръжка. В зависимост от националния контекст безработните, които участват в 

образование и обучение, запазват помощите си за безработица или тези помощи се 

заместват от други схеми на финансова подкрепа.  

 В Обединеното кралство (Уелс) Общият грант за обучение (Assembly Learning 

Grant - ALG) е въведен през 2002 година. Той е достъпен за редовни и задочни учащи се 

в по-късно и висше образование (на възраст 19 години и повече) от семейства с нисък 

доход и е предназначен да помогне за покриване на разходите за книги, оборудване, 

пътни разходи и детска издръжка. Избираемите курсове са курсовете за по-късно 

образование, които включват най-малко 275 часа обучение и водят до национално 

призната квалификация. Грантове в размер до EUR 1 790 са платими с допълнителни 

елементи на зрели учащи се. Зрелите учащи се могат да ползват и гарантирани от 

държавата банкови заеми, които трябва да бъдат изплатени след завършване на 

обучението. Важно е да се отбележи, че в областта на висшето образование, 

възможността за кандидатстване за заеми за обучение често се ограничава до студенти 

до определена възраст (напр. 40 години) и е достъпна само за редовни студенти. В 

Обединеното кралство банките предлагат заеми за професионално и кариерно развитие. 

Тези заеми са предназначени за курсове, които водят до заетост или повишават 

трудовите умения, но които не привличат други форми на финансова подкрепа.  
 


