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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Договор ……………… 2021 г. с
Министерството на образованието и науката по проект No614188-EPP-1-2019-1BGEPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската
програма за учене на възрастни”.
В него са представени резултатите от проведено през м. октомври 2021 г. онлайн
проучване за пречките за включване в професионално образование и обучение на
потенциални възрастни обучаеми.
Проучването е част от национален консултативен процес със заинтересовани страни във
връзка с изготвянето на последваща оценка на въздействието на целите и изпълнението
на дейностите в област на въздействие „Повишаване на привлекателността и
подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране
на заетост и конкурентоспособност“, определени в Националната стратегия за учене през
целия живот 2014-2020 г.
Констатациите в доклада могат да се използват при формулирането на препоръки
относно политиките за насърчаване на участието на възрастни обучаеми в
професионално образование и обучение през следващия програмен период.

МЕТОДОЛОГИЯ
За идентифициране на пречките за включване в професионално образование и обучение
на потенциални възрастни обучаеми е използван количествен метод – онлайн анкетно
проучване с работодатели, проведено в периода 4-20.10.2021 г.
Разработената анкетна карта съдържа 16 въпроса за множествен избор и възможност за
допълване на предложения от страна на участниците в проучването.
Условно въпросите могат да бъдат разпределени в 4 групи. Първите три групи имат за
цел да изведат разбирането на анкетираните относно:
-

разпознаваемостта на професионалното образование и обучение – прогнозиране
на потребностите от работна сила, определяне на характеристиките на тази
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необходима работна сила, отношение към институциите за ПОО, ползотворност
на обученията в системата на ПОО;
-

силните и слаби страни на ПОО и ползите, които възрастните имат от участието
си в професионалното обучение;

-

бариерите, които затрудняват и ограничават участието на възрастните обучаеми
в ПОО.

Четвъртата група въпроси предоставя информация за тематичния обхват и честотата, с
която се организират обучения от организациите и предприятията, чиито представители
са взели участие в анкетното проучване.
Анкетата е разработена чрез приложението Google Forms и разпространена през профила
на ЕPALE България в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/page/574045946065572/search/?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B
A%D0%B5%D1%82%D0%B0 (ЕPALE e е-платформа за учене на възрастни, която
обединява учители, обучители, изследователи, представители на академичните среди,
политици и други, които работят или имат отношение към ученето на възрастни в
Европа), както и чрез електронна поща.

ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
В анкетното проучване участват 154 представители на работодатели. Най-голям е делът
на представителите на предприятия/институции/организации с 10 – 49 души наети лица
- 33.8%. Доминиращото им участие в проучването ги идентифицира като един от важните
доставчици на ПОО с устойчиво присъствие в сектора.
24.8% са респондентите от предприятия/институции/организации с 50 – 249 души наети
лица, 22.8% - с над 250 души наети лица; 18.6% - до 10 души наети лица.
Графика: Вие сте представител на предприятие с: (Брой отговори, база: 154
отговора)
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При анализа на резултатите от анкетата следва да се отчете участието на важни за сектора
на ПОО участници – напр. социалните партньори и частния бизнес, които организират
обучения на работното място или за повишаване на социалните умения и др. Това в
значителна степен повишава общовалидността на направените констатации.
Получените данни дават достатъчно основание да се откроят някои важни тенденции, да
се посочат предизвикателствата и бариерите пред включването на потенциални
възрастни обучаеми, да се направят констатации и препоръки за бъдещото развитие на
сектора на ПОО.
70,1% от участниците в проучването посочват, че през последните 3 години са
организирали обучения за повишаване на професионалните компетентности; 46,1% участие в проекти; 44,2% - участие в конференции, работни посещения за обмяна на опит.
Почти всеки трети работодател е провеждал обучения за формиране и повишаване на
социални умения. Интерес представляват доброволческите инициативи, практикувани от
анкетираните в областта на професионалното образование и обучение – 21,4% са
организирали такива инициативи през последните 3 години.
Според получените данни само 3,2% от предприятията /фирмите, организациите/,
участвали в проучването, не организират обучения за възрастни.

Графика и таблица: Какви обучения за възрастни обучаеми сте организирали през
последните 3 г. за наетите лица във Вашето предприятие /фирма, организация/?
(Брой отговори, база: 154 отговора)
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Обучения за възрастни, организирани от анкетираните
работодатели за наетите лица, през последните 3 г.

ДА

НЕ

За компютърна грамотност
Чуждоезиково обучение
За повишаване на професионалните компетентности
За формиране и повишаване на социални умения
Участие в конференции, работни посещения за обмяна на опит
Участие в проекти
Доброволчески инициативи
Друго (моля напишете)
Не организираме обучения
Не знам

37
24
108
45
68
71
33
17
5
2

58
73
21
54
44
37
58
68
52
43

49,3% от респондентите посочват, че техните организации и институции провеждат
обучения повече от веднъж на година, 23,3% - веднъж годишно. 4,7% от участниците в
анкетата организират обучения веднъж на 2 години, а 5,3% - веднъж на 3 години.
Графика: Колко често се провеждат професионални обучения в предприятието/
фирмата /организацията, която ръководите? (Брой отговори, база: 150 отговора)
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Самите респонденти са участвали в различни обучения за възрастни.
Таблица: В какви обучения за възрастни обучаеми Вие лично сте участвали през
последните три години? (Брой отговори, база: 154 отговора)
Обучения за възрастни, в които анкетираните работодатели
са участвали през последните 3 г.

ДА

НЕ

За компютърна грамотност
Чуждоезиково обучение
За повишаване на професионалните компетентности
За формиране и повишаване на социални умения
Участие в конференции, работни посещения за обмяна на опит
Участие в проекти
Доброволчески инициативи
Друго (моля напишете)

24
12
96
27
86
77
33
1

64
73
26
50
38
34
55
43

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Необходимата отправна точка за настоящото проучване е да се изведе разбирането на
анкетираните относно разпознаваемостта на професионалното образование и обучение
– кои са дейностите, с които свързват ПОО; могат ли работодателите да прогнозират
потребностите си от работна сила за определен период от време; в състояние ли са да
определят характеристиките на тази необходима работна сила; имат ли доверие в
институциите за ПОО; оценяват ли провежданите обучения в системата на ПОО като
ползотворни.
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Като най-разпознаваеми дейности в сферата на професионалното образование и
обучение анкетираните работодатели посочват участието на възрастни в обучения,
организирани:
-

на работното място – 83,7% (48,7% - „напълно съм съгласен“, 35% - „донякъде
съм съгласен“);

-

по национални програми и/или международни проекти – 60,4% (27,3% - „напълно
съм съгласен“, 33,1% - „донякъде съм съгласен“);

-

от социални партньори – 55,2% (16,2% - „напълно съм съгласен“, 39% - „донякъде
съм съгласен“);

-

от Бюрата по труда – 55,2% (21,4% - „напълно съм съгласен“, 33,8% - „донякъде
съм съгласен“).

Дейностите, които участниците в проучването не свързват с професионалното
образование и обучение са:
-

участие на възрастни в обучения, организирани от културни институции
(библиотеки, читалища, музеи и др.) – 32,5%;

-

участие на възрастни в доброволчески дейности – 29,9%;

-

обучения на възрастни, организирани от неправителствени организации – 29,2%.

Графика: Кои от изброените по-долу дейности в сферата на професионалното
образование и обучение са най-разпознаваеми за Вас? (Брой отговори, база: 154
отговора)
Участие на възрастни в обучения, организирани:
на работното
място

от социални
партньори

от Бюрата по програми
по труда
и проекти

от НПО

от културни доброволчески Друго
институции
дейности
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Прогнозиране на потребностите от работна сила
Проучването и прогнозирането на потребностите от работна сила е задължително
условие за правилното провеждане на политиката за професионално образование и
обучение на възрастни. Ключовите участници в процеса на анализиране на
потребностите от обучение на работната сила, в т.ч. и за придобиване на професионална
квалификация, са работодателите.
Приблизително половината (43,5%) от участниците в проучването посочват, че
прогнозират потребностите си от работна сила. Разбира се, в сегашните пандемични
условия е повдигнат и въпросът за трудността при определяне броя на необходимите
квалифицирани работници. И въпреки тези обстоятелства 66,9% (38,3% - „да, напълно“;
28,6% - „да, донякъде“) от респондентите заявяват, че разполагат с прогноза за
необходимостта от работна сила за период до 1 година.
Когато става дума, обаче, за прогнозиране на потребностите от работна сила в подългосрочен план – 3 г. и 5 г., намалява броят на работодателите, които потвърждават,
че могат да определят каква ще бъде тяхната необходимост от кадри. Това намаление е
сравнително малко, когато става дума за прогнозиране на потребностите от работна сила
за период до 3 години – 58,5% (19,5% - „да, напълно“; 39% - „да, донякъде“), и съответно
намалението е по-значително при определяне на необходимия брой работници за период
от 5 години – 42,8% (12,3% - „да, напълно“; 30,5% - „да, донякъде“) от анкетираните
заявяват, че разполагат с такава прогноза.
Изключително удовлетворяващ е фактът, че само 5,8% от анкетираните работодатели не
прогнозират потребностите си от работна сила.
Графика: В каква степен можете да прогнозирате като работодател своите
потребности от работна сила? (Брой отговори, база: 154 отговора)
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Разполагам с
с прогноза за
период от 5 г.

Имам най-обща
Мога да
Разполагам с
ориентация за прогнозирам за прогноза за
период от 5 г. период до 3 г. период до 1 г.

Не прогнозирам
потребностите
от работна сила

Друго

Освен прогнозирането на необходимата работна сила, за правилното провеждане на
политиката за професионално образование и обучение на възрастни е важно да може да
се определят и характеристиките на работната сила в дългосрочен план. Резултатите от
проведеното проучване са твърде показателни и то в положителна посока:
-

44,2% от участниците в проучването категорично заявяват, че прогнозират
потребностите от квалификация на работната сила;

-

43,5% от анкетираните разполагат напълно и 27,3% разполагат донякъде с точно
описание на необходимата квалификация на работниците за изпълнението на
производствените задачи в дългосрочен план – степен на образование, професия,
специалност;

-

едва 9,1% не разполагат с такова точно описание в дългосрочен план;

-

31,2% имат напълно и 28% имат донякъде най-обща ориентация за необходимата
квалификация на работниците в дългосрочен план.

Приблизително съотносими са резултатите по отношение на определянето на
необходимата квалификация на работниците за изпълнението на производствените
задачи в краткосрочен план и за изпълнението на непосредствените производствени
задачи – съответно 53,3% (27,3% „да, напълно“ и 26% „да, донякъде“) и 50% (33,1% „да,
напълно“ и 16,9% „да, донякъде“).
Не прогнозират потребностите от квалификация на работната сила 3,9% от
респондентите. Тези, които донякъде не определят характеристиките на необходимата
им работна сила, са 11,1%.
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Графика: В каква степен можете да определите характеристиките на
необходимата Ви работна сила? (Брой отговори, база: 154 отговора)

Разполагам с
Имам най-обща Определям необх.
с точно описание ориентация за
квалификация в
на необх. квалиф. необх. квалиф.
краткосрочен
в дългосрочен план в дългосрочен план
план

Определям необх. Не прогнозирам
квалификация за потребностите
непосредствените от квалификация
произв. задачи

Друго

Отношение към институциите за професионално образование и обучение
В най-голяма степен недоверие у работодателите към институциите за ПОО поражда
обстоятелството, че получената подготовка не съответства на актуалните постижения на
техниката и технологиите в съответната професионална област. 19,5% напълно са
съгласни и 41% донякъде са съгласни, че професионалната подготовка, която се предлага
в системата на ПОО не отговаря на съвременните постижения.
Половината от анкетираните заявяват своето недоверие към институциите за ПОО по
отношение на качеството на професионалната подготовка (50,7%, от които 11,7% „да,
напълно“ и 39% „да, донякъде“), на приложимостта на получената в системата за ПОО
професионална подготовка (51,9% - 13,6% „да, напълно“ и 38,3% „да, донякъде“) и по
отношение на несъответствието между влаганите средства и реализираните ползи в
резултат от ПОО (48,1% - 11,7% „да, напълно“ и 36,4% „да, донякъде“).
Но като цяло – почти 78% от участниците в проучването, изразяват своето доверие към
институциите за професионално образование и обучение. По-конкретно 25,3% имат
пълно доверие, а 52,6% имат донякъде доверие в институциите за ПОО.
Интерес представляват становищата на няколко работодатели, изразени извън
възможността за отговор на този въпрос чрез множествен избор. Един от отговорите,
изразен със свободен текст, показва, че е необходимо сред работодателите да се
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„изчистят“ терминологично понятията „професионално образование“ и „професионално
обучение“. В друго становище е поставен на внимание въпросът за съответствието между
реалните възможностите на институциите за ПОО и целите, които си поставят. В тази
връзка е повдигнат също така и един въпрос, който неотменно през годините е бил
дискусионен – институциите за ПОО следва да осигуряват подготовката на тесни
специалисти в най-новите технологии или да реализират обща фундаментална
подготовка в дадена професионална област. Мнението на участника в проучването е, че
системата за ПОО няма необходимия ресурс да обучи тесни специалисти в най-новите
технологии. И допълва: „Ако ПОО си постави за цел да вдигне средното ниво на
фундаменталното познание, то това е изпълнима цел. Като резултат частният сектор ще
може с много по-малки усилия да обучи тесни специалисти, които имат обаче солидно
разбиране в естествените науки. И са подготвени да мислят аналитично!“
Графика: Кои от изброените по-долу обстоятелства пораждат Вашето недоверие
като работодател към институциите за професионално образование и обучение
(ПОО)? (Брой отговори, база: 154 отговора)

Качеството
на ПОО

Приложимостта Несъответ- НесъответИмам необх.
на получената
ствието на
ствието м/у
доверие към
проф. подготовка получената
влаганите
институциите
подготовка с
средства и
за ПОО
новата техника реализираните
ползи от ПОО

Друго

Ползотворност на обученията в системата на професионалното образование и
обучение
Идентифицираните от участниците в анкетното проучване най-ползотворни обучения в
системата на ПОО очертават тенденцията за висока оценка на всички видове обучения
като ползотворни. В същото време нюансите в оценките за различните видове
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професионални обучения дават насоките за развитие и разширяване включването на
потенциални възрастни обучаеми в тях.
Анализът на отговорите на въпроса „Кои, според Вас, са най-ползотворните обучения в
системата на ПОО в България?” показва, че за работодателите е най-важно и е на първо
място обучението за придобиване на професионална квалификация по професия.
Мнозинството от анкетираните (77,3%) са съгласни с твърдението, че най-ползотворните
обучения са за придобиване на степен на професионална квалификация по професия, т.е.
цялостно, пълно овладяване на професията (независимо от нюанса, който е заложен в
степента на съгласие – 51,3% „да, напълно” и 26% „да, донякъде”).
Според 71,5% от участниците в проучването (45,5% „да, напълно” и 26% „да, донякъде”)
придобитата професионална квалификация е необходимо да се актуализира и разширява.
Сериозен е делът на респондентите, които подкрепят като ползотворни обученията за
придобиване на квалификация по част от професията – 66,3% (28,6% „да, напълно” и 37,7%
„да, донякъде”).
На четвърто и пето място с малка разлика анкетираните оценяват полезността на
обученията за едновременното придобиване на степен на образование и професионална
квалификация (48,7%) и за новости в техниката и технологиите, свързани с
изпълняваната трудова дейност (44,1%). Това обстоятелство потвърждава посоченото
по-горе мнение, че на основата на получена в системата на ПОО обща фундаментална
подготовка в дадена професионална област, работодателят може с много по-малки
усилия да обучи тесни специалисти за конкретното производство и спецификата на
фирмата, в т.ч. и за новостите в техниката и технологиите, свързани с изпълняваната
трудова дейност.
Графика: Кои, според Вас, са най-ползотворните обучения в системата на ПОО в
България? (Брой отговори, база: 154 отговора)
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За придобиване на:
степен на
образование и
проф. квалификация

степен на
професионална
квалификация

квалификация
по част от
професията

За актуализиране За новости в
или разширяване техниката и
на придобита
технологиите
проф. квалифик.

Друго

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
Силните страни на професионалното образование и обучение
Данните от проучването показват, че една от най-силните страни на ПОО са
използваните форми и методи в обучителния процес, по-високата мотивация и
ангажираност на участниците и доброволното участие – с това са съгласни (напълно
и донякъде) съответно 73%, 69% и 67% от анкетираните.
За 64% от участниците в анкетата привлекателността на ПОО е свързана с по-тясната
връзка с живота, както и с целите, които си поставя професионалното обучение (61%).
Висока е оценката, която дават респондентите на такива страни на ПОО като
различният контекст на обучение (60%), различното учебно съдържание (59%),
фокусът върху личността, който се поставя при провеждане на обученията (55%) и
осигуряването на по-голяма свобода (53%).
Графика: Кои, според Вас, са най-силните страни на ПОО в България? (Брой
отговори, база: 154 отговора)
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Идентифицирането на силните страни е в пряка връзка с ползите, които възрастните
обучаеми имат от участието си в професионалното образование и обучение.
Мнозинството от анкетираните изразяват пълно съгласие с твърдението, че с участието
си

в

професионални

обучения

възрастните

повишават

професионалната

си

квалификация (88%), подобряват знанията си (83%) и се чувстват по-уверени при
изпълнение на служебните си задължения (81%).
Професионалното образование и обучение е и инструмент за подобряване на социалните
умения на възрастните.
Участието на възрастните в различни формати на професионално обучение влияе
положително върху самочувствието, върху усещането за ангажираност и продуктивност
и чувството за удовлетвореност в работата – това мнение се споделя също от голяма част
от участниците в анкетното проучване.
Всеки втори от анкетираните оценява участието на възрастни в професионално обучение
като възможност за подобряване на отношенията с колегите и работодателя, за
повишение в работата, а също така и като начин за осмисляне на свободното време.
Графика и таблица: Какви са ползите за възрастните обучаеми от участието им в
ПОО? (Брой отговори, база: 154 отговора)
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Ползи за възрастните обучаеми от участието им в ПОО
Повишават професионалната си квалификация
Подобряват знанията си
Чувстват се по-уверени при изпълнение на служебните си
задължения
Подобряват социалните си умения (да общувам, да работя в
екип, да организарам работата си и др.)
Чувстват се по-ангажирани и полезни
Подобряват самочувствието си
Чувстват се по-удовлетворени в работата
Получават повишение в работата си
Подобряват отношенията с колегите и работодателя си
Осмислят свободното си време
Не мога да преценя

ДА

НЕ

136
127
125

3
3
1

110

11

107
107
106
80
72
71
9

9
8
9
32
40
32
55

Слабите страни на професионалното образование и обучение
Идентифицираните от участниците в анкетното проучване слабости на професионалното
образование и обучение очертават и предизвикателствата, пред които е изправен
секторът.
Анализът на отговорите на въпроса „Кои, според Вас, са най-слабите страни на ПОО в
България?” показва, че мнозинството от анкетираните (80%) са съгласни с твърдението,
че ниската информираност и заинтересованост от страна на възрастните обучаеми е
слаба страна на ПОО (независимо от нюанса, който е заложен в степента на съгласие „напълно” или „донякъде”).
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Според 73% от участниците в проучването, тази слабост на сектора е следствие от
недостатъчната разпознаваемост и разбиране на ПОО като възможност за
реализация, а също така и от слабата информираност относно практиките в
системата за ПОО (67%). Липсата на познаване и разбиране на възможностите, които
предоставя професионалното образование и обучение, действа демотивиращо и
обезкуражава потенциалните възрастни обучаеми за включването им в професионално
образование и обучение.
Сериозен е делът на респондентите, които смятат, че има дефицит на ясни и работещи
национални политики за развитие на сектора.
Критичното отношение към политиките се допълва с отговорите на въпроса за
финансирането – 68% от анкетираните са напълно съгласни и съгласни донякъде с това,
че секторът на ПОО е недофинансиран. Ограниченият финансов ресурс е проблем,
който рефлектира върху инициативността на заинтересованите страни. Той се отразява
както върху дейността на институциите за ПОО, така и върху участието на възрастните.
Ограниченото финансиране може да компрометира качеството на професионалното
обучение; възможно е доставчиците на обучение да се откажат от предварителното
проучване на потребностите от обучение, да повишат таксите за участие, което от своя
страна да отблъсне възрастните.
Общо 62% от участниците в анкетата са съгласни напълно и донякъде с твърдението, че
слаба страна на ПОО е

подценената роля на уменията, придобити чрез ПОО, в

сравнение с общото образование и обучение при кандидатстване за работа.
Слаба страна на ПОО е недостатъчното прилагане на системата за валидиране на
умения, знания и компетентности, придобити при предишен опит (55%), защото това
реално намалява практическото приложение и добавената стойност на придобитите
знания и умения.
Малко повече от половината анкетирани потвърждават като слаба страна на ПОО
дефицита на добри практики в системата за ПОО. Макар да не се посочва от
мнозинството анкетирани, това има връзка с дефицита на квалифицирани кадри в
системата на ПОО и ниския контрол на качеството на дейностите на институциите,
предлагащи ПОО.
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Таблица: Кои, според Вас, са най-слабите страни на ПОО в България? ((Брой
отговори, база: 154 отговора)

Слаби страни на ПОО

Ниска информираност и заинтересованост от
страна на възрастните обучаеми
Недостатъчна разпознаваемост и разбиране на
ПОО като възможност за реализация
Ограничени източници за финансиране на
системата за ПОО
Слаба информираност относно практиките в
системата за ПОО
Дефицит на ясни и работещи национални политики
за развитие на ПОО
Подценена роля на уменията, придобити чрез
ПОО, в сравнение с общото образование и
обучение при кандидатстване за работа
Недостатъчно
прилагане на системата за
валидиране на умения, знания и компетентности,
придобити при предишен опит
Дефицит на квалифицирани кадри в системата за
ПОО
Дефицит на добри практики в системата за ПОО
Нисък контрол на качеството на дейностите на
институциите, предлагащи ПОО

Напълно
съм
съгласен
59

Съгласен
съм
донякъде

Общо

64

123

52

60

112

49

56

105

34

69

103

54

45

99

35

61

96

26

59

85

40

45

85

22

61

83

23

46

69

БАРИЕРИ ПРЕД ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ
В НСУЦЖ бариерите, които пречат, разубеждават или предотвратяват участието на
възрастни в учебни програми или дейности са класифицирани в 4 категории:
ситуационни (от ежедневието), институционални (правила и процедури), диспозиционни
(с отношение към ученето) и/или финансови.
При разработването на настоящата анкета тази категоризация е частично запазена.
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Причините от финансов характер са включени към т.нар. ситуационни причини, а
диспозиционните причини (които се отнасят до самия процес на учене) са включени в
групата на личностните причини.
Ситуационни причини
Ситуационните причини са краткосрочни или дългосрочни обстоятелства, които са
свързани с конкретна ситуация в семейството, работната среда и приятелския кръг и
които повлияват вземането на определени решения.
Тези обстоятелства обикновено се отнасят до отговорности и ангажименти, които имат
възрастните и които възпрепятстват или затрудняват включването им в професионално
обучение.
Анализът на получените отговори извежда на предна линия липсата на достатъчно
време, което е естествено обусловено от заетостта със семейни ангажименти и
натоварването на работното място. Липсата на достатъчно време се оказва сериозна
бариера пред участието на възрастните в професионално обучение. Тази причина е
посочена от 84% от респондентите (независимо от нюанса, който е заложен в степента
на съгласие - „напълно” или „донякъде”). Многото семейни задължения са оценени от
78% като сериозна пречка за включването на възрастните в обучения.
Липсата на финансови средства също е сред водещите причина за включване в
професионално обучение – с това твърдение са съгласни 74% от анкетираните. От
отговорите на участниците в анкетата може да се направи извода, че много възрастни не
биха могли да отделят средства за обучения заради финансови затруднения.
На работното място също могат да възникнат причини, които да ограничат или
възпрепятстват участието на възрастни в професионални обучения. Такива са например
многото служебни ангажименти и липсата на подкрепа от работодатели и колеги – с
тези твърдения са съгласни съответно 67% и 50% от респондентите.
Съществуват и други причини от ситуационен характер, които поставят бариера пред
ученето на възрастни, вкл. пред включването им в ПОО – недоброто здравословно
състояние на възрастните (49%), както и липсата на подкрепа от приятелите и
семейството (47%).
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Трябва да се отчете и фактът, че сравнително малък дял от респондентите посочват, че
липсата на достъп до интернет или компютър представлява сериозна причина за
участието на възрастните хора в обучения. Това означава, че голяма част от тях, ако имат
необходимите дигитални умения, биха могат да участват в онлайн обучения.
Най-малък е делът на потвърдилите, че затруднения с четенето, писането или числата
могат да обезкуражават възрастните да участват в обучения.
В резултат от проучването може да се направи извода, че първите три ситуационни
бариери, които възпрепятстват или ограничават участието на възрастни в ПОО са:
липсата на достатъчно време, наличието на много семейни задължения и липсата
на финансови възможности..
Графика и таблица: Кои са най-често срещаните ситуационни причини (свързани
със средата или конкретна ситуация), които обезкуражават възрастните да
участват в обучения? (Брой отговори, база: 154 отговора)
Липса на дост. Много сем. Много служ. Недобро Липса на фин. Липса на
време
задължения ангажименти здр. съст. възможности подкрепа от
приятелите
и семейството

Ситуационни причини, които обезкуражават
възрастните да участват в ПОО
Липса на достатъчно време
Много семейни задължения
Липса на финансови възможности
Много служебни ангажименти
Липса на подкрепа от страна на колеги и
работодатели
Недобро здравословно състояние
Липса на подкрепа от приятелите и семейството
Липса на достъп до интернет или компютър
Затруднения с четенето, писането или числата

Липса на
подкрепа от
колеги и
работодат.

Липса на Затруднения
достъп до с четенето,
интернет писането
или комп. или числата

Напълно
съм
съгласен
65
51
44
42
15

Съгласен
съм
донякъде
65
69
69
62
61

Общо

14
14
10
4

62
59
43
38

76
73
53
42

130
120
113
104
76
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Институционални причини
Институционалните причини се отнасят до процеса на планиране, организиране и
провеждане на обучения от различните доставчици на ПОО. В обхвата на тези причини
могат да се включат програмата, формата и методите на обучението, логистичните
обстоятелства и др.
Най-многобройна е групата от респонденти, които смятат, че липсата на добра
организация и подходящи курсове са сред най-често срещаните институционални
бариери, които ограничават или възпрепятстват участието на възрастни в обучения. Тези
две причини са посочени от 63% от анкетираните (независимо от нюанса, който е
заложен в степента на съгласие - „напълно” или „донякъде”).
За 60% от респондентите предварителното проучване на потребностите от обучение и
интересите на възрастните обучаеми е важен елемент при избора на темата на ПОО,
което от своя страна се отразява и върху избора на цялостната обучителна програма.
Съгласие с твърдението, че изискванията за участие в ПОО са високи, изразяват 39 %, а
според 37% липсата на достатъчно информация обезкуражава възрастните да участват в
обучения.
Така, в първата тройка на институционалните причини попадат липсата на подходящи
курсове, липсата на добра организация (неудобно време и място за провеждане на
ПОО ) и факта, че обученията не са съобразени или не отговарят на потребностите
и интересите на възрастните обучаеми.

Графика: Кои са най-често често срещаните институционални причини (отнасят
се до практиките и процедурите), които обезкуражават възрастните да участват
в обучения? (Брой отговори, база: 154 отговора)
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Обученията не са
Изискванията за
съобразени с потребностите участие в ПОО са
и интересите на възрастните
високи

Липса на достатъчно Липса на подходящи
информация
курсове

Липса на добра
организация

Личностни причини
Личностните бариери са свързани преди всичко с личностните нагласи и мотивация за
учене.
Мотивацията за участие на възрастните в професионално образование и обучение
означава желание и вътрешна готовност за усвояване на нови знания, формиране и
надграждане на умения и компетентности по определена професия и специалност.
Анализът на мотивационните фактори, които биха обусловили проактивно отношение
към ПОО, трябва да отчете спецификите на житейския контекст на потенциалните
възрастни обучаеми: наличието на образователен и професионален опит; социалните
взаимоотношения (напр. потребността да се общува и да се създават нови приятелства);
стремежа към благополучие (напр. намирането на добре платена работа или желанието
за стартиране на собствен бизнес); стремежа за професионално и кариерно развитие;
желанието за бягство от рутината на всекидневните задачи и ангажименти;
любопитството и потребността да се усвои ново знание или умение и т.н. Всички тези
елементи рефлектират върху мотивацията на възрастните за учене.
55% от респондентите споделят напълно твърдението, че възрастните участват в
професионални обучения, за да се чувстват по-сигурни на работното си място.
Незначително по-малко (54%) са тези, които напълно са съгласни, че участието им в
професионални обучения повишава тяхната професионална квалификация.
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Почти всеки втори от анкетираните смята, че участието в ПОО ще предостави на
възрастния обучаем възможност за кариерно развитие и възможност да си намери нова
работа и/или да започне свой бизнес.
Професионалното обучение насърчава личностното развитие – това е също сериозен
мотив за участие, посочен от 55% от участниците в проучването като напълно и донякъде
съгласни.
Следващата таблица показва разпределението на гласовете с отчитане на нюансите в
отговорите „Да, напълно”, „Да, донякъде” и „Не“ при определяне мотивацията за участие
на възрастните в професионално образование и обучение .
Таблица: Според Вас, какво мотивира възрастните обучаеми да участват в ПОО?
(Брой отговори, база: 154 отговора)
Да,
напълно

Да,
донякъде

Не

За да извършват по-добре работата си

43

58

14

За да повишат професионалната си квалификация

83

43

3

За да получат възможност за кариерно развитие

74

43

3

За да се чувстват по-сигурни на работното място

84

40

2

За да повишат знанията и уменията си по теми от
личен интерес

25

63

11

За да останат активни и да оползотворяват времето си

22

60

20

За да си намерят нова работа и/или да започнат свой
бизнес

70

51

6

За лично удовлетворение

18

66

19

За да се развиват като личности

23

63

19

По задължение

25

55

26

Не знам

4

10

53

Нагласите за учене на възрастните се определят от различни фактори, някои от които
могат да имат негативно или обезкуражително влияние.
Един от тези фактори например, може да е възрастта – възрастните може да мислят, че
са твърде стари, за да се занимават с обучения.
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Липсата на подкрепа от семейството или близкото приятелско обкръжение също може да
обезкуражи възрастните и те да не желаят да участват в професионални обучения.
Резултатите от анкетното проучване показват, че най-често срещаните причини от
личностен характер, които обезкуражават потенциалните обучаеми, се отнасят до това,
че възрастните често не разбират темата на обучението и не им е удобно да задават
въпроси и да молят за помощ; че се чувстват твърде стари, за да научават тепърва нови
неща, както и че не са наясно с какво би им помогнало обучението.
Прави впечатление малкия брой респонденти, които са съгласни с твърденията, че
възрастните не обичат да учат и не искат да се обучават, както и че възрастните не се
интересуват и са уморени от учене и обучение.
Така, трите причини от личностен характер, които се споделят напълно и донякъде от
най-много респонденти и които възпрепятстват или ограничават участието на
възрастните в ПОО, са свързани с това, че възрастните не се чувстват уверени, че
могат да усвоят новите знания (77%); чувстват се твърде стари, за да научават
тепърва нови неща (72%); често не разбират темата на обучението, не им е удобно
да задават въпроси и да молят за помощ (62%).
Графика: Кои са най-често често срещаните личностни причини, които
обезкуражават възрастните да участват в обучения? (Брой отговори, база: 154
отговора)

Чувстват се Не се чувстват
Често не
Не знаят с какво Не обичат да Уморени са от
Не се
Не искат да
твърде стари,
уверени, че
разбират
ще им помогне
учат
учене и обучения интересуват се обучават
за да научават могат да усвоят темата на
обучението
нови неща
новите знания
обучението
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ПРЕПОРЪКИ
На база на резултатите от проведеното анкетно проучване могат да се идентифицират
някои основни мерки, чието прилагане да намали влиянието на факторите и да насърчи
участието на възрастните хора в професионално образование и обучение:
•

развитие и усъвършенстване на системата за валидиране на знанията, уменията и
компетентностите, придобити извън формалната система за ПОО, с което да се
компенсира в известна степен недостига на лица с определени професионални
квалификации на пазара на труда;

•

системно проучване на потребностите от професионални обучения на различни
целеви групи възрастни и разработване на програми от доставчиците на обучение,
които да отговарят на идентифицираните потребности и интереси за обучение;

•

възстановяване и надграждане на системата за осигуряване на качеството на
ПОО;

•

информационна и медийна кампания за насърчаване на професионалното
образование и обучение на възрастни;

•

финансово обезпечаване на сектора;

•

насърчаване на дистанционното обучение като метод за обучение на възрастни,
вкл. и чрез предприемане на интензивни действия за разработване на електронни
учебни курсове за професионална подготовка, което е от особена важност в
настоящата усложнена епидемична обстановка.

В дългосрочен план, бариерите – ситуационни, институционални и личностни, които
възпрепятстват или ограничават участието на възрастни обучаеми в ПОО, могат да бъдат
преодолени.
За да се постигне това е необходимо общо споделено разбиране за смисъла и значението
на професионалното обучение за личностното развитие и за просперитета на обществото;
хоризонтална политика, която насърчава ученето през целия живот; системни и
целенасочени усилия от всички заинтересовани от развитието на сектора страни;
адекватно финансиране на дейностите в сектора; насърчаване формирането на
устойчиви партньорства и на обмена на добри практики.
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