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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Договор Д04-16/20.01.2021 г. с
Министерството на образованието и науката по проект No614188-EPP-1-2019-1-BGEPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската
програма за учене на възрастни”.
В него са представени резултатите от проведено през м.юни 2021 г. онлайн проучване за
пречките за включване в неформално 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 „Развитие на възможности за неформално
самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за
добро качество на живот след приключване на трудовата кариера”, определени в
Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
Констатациите в доклада могат да се използват при разработването на препоръки за
мерки и инициативи за справяне с предизвикателствата и насърчаване участието на
възрастни в неформално обучение.

МЕТОДОЛОГИЯ
За идентифициране на пречките за включване в неформално обучение на потенциални
възрастни обучаеми беше използван количествен метод - онлайн анкетно проучване,
което беше проведено в периода 3-20.06.2021 г.
Разработената анкетна карта съдържа 12 въпроса, предимно от затворен характер, които
условно могат да бъдат разпределени в 3 блока: първата група въпроси има за цел да
изведе разбирането на анкетираните относно същността, силните и слаби страни на
неформалното обучение и ползите, които възрастните имат от участието си в
неформално обучение. Втората група въпроси се отнася до бариерите, които затрудняват
и ограничават участието на възрастните обучаеми в неформално обучение. Третата група
въпроси предоставят информация за тематичния обхват и честотата, с която се
организират обучения от организациите и институциите, чиито представители са взели
участие в анкетното проучване.
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Анкетата беше 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 за възрастни в
Европа), както и чрез електронна поща.

ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
В анкетното проучване взеха участие общо 70 респонденти. Най-голям е делът на
представителите на културни институции, преди всичко на обществени библиотеки и
читалища - 87.1%. Доминиращото им участие в проучването ги идентифицира като един
от важните доставчици на неформално обучение, с устойчиво присъствие в сектора.
7.2% са респондентите от държавни и общински структури, 5.7% - от неправителствени
организации; 1.4% - от училища.
При анализа на резултатите от анкетата трябва да се отчете отсъствието на важни за
сектора на неформалното обучение участници (напр. социалните партньори и частния
бизнес, които организират обучения на работното място или за повишаване на
социалните умения и др.).
Това, в известна степен, ограничава общовалидността на направените констатации.
Получените данни обаче все пак 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 неформалното учене.
47% от респондентите посочват, че през последните 3 години са организирали обучения
за компютърна грамотност, 41% - участие в конференции, работни посещения с цел
обмяна опит; 37% са организирали обучения за повишаване на социалните умения на
служителите. Всяка трета организация е провеждала курсове за повишаване на
професионалните компетентности.
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Една от най-популярните дейности в областта на неформалното обучение, практикувани
от анкетираните е доброволчеството - повече от половината организации и институции
(57%) са организирали доброволчески инициативи през последните 3 години.
Според получените данни, 21% от организациите и институциите, участвали в
проучването, не организират обучения за възрастни.

Графика: Какви обучения за възрастни сте организирали през последните 3 г.?
(Брой отговори, база: 70 отговора)
Не организираме обучения

15

Друго

7

Доброволчески инициативи

40

Участие в проекти

27

Участие в конференции, работни посещения за…

29

За формиране и повишаване на социални умения

26

За повишаване на професионалните компетентности
Чуждоезиково обучение

21

4

За компютърна грамотност

34

44% от респондентите посочват, че техните организации и институции провеждат
обучения повече от веднъж на година, 17% - веднъж годишно. По 4% от участниците в
анкетата организират обучения веднъж на 2 или на 3 години.
Самите респонденти са участвали в различни неформални обучения за възрастни.
Графика: В какви обучения за възрастни обучаеми сте участвали вие лично през
последните три години? (Брой отговори, база: 70 отговора)
Доброволчески инициативи
Участие в проекти
Участие в конференции, работни посещения за…
За формиране и повишаване на социални умения
За повишаване на професионалните…
Чуждоезиково обучение
За компютърна грамотност

42
38
44
33

38
4
25

5

Проект №: 614188-EPP-1-2019-1-BG--EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства №614188
http://lll.mon.bg

Националните координатори в изпълнение
на Европейската програма за учене на възрастни

ПУБЛИЧНИЯТ ОБРАЗ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Разпознаваемост на неформaлното обучение
Необходима отправна точка за настоящото проучване е общосподеленото разбиране на
същността и смисъла на неформалното обучение.
Според възприетата в НСУЦЖ дефиниция, „неформалното обучение е обучение, което
се извършва като организирана дейност извън системата на предучилищното възпитание
и подготовка, училищното и висше образование, и не води до завършване на клас, етап
и степен на образование или придобиване на степен на професионална квалификация
или квалификация по част от професия”.
Най-често срещаните форми на неформалното обучение са курсове, частни уроци,
семинари и работни срещи с обучителен характер, обучение на работното място и
инструктажи по безопасност на труда.

Успешното завършване на неформалното

обучение може да бъде или да не бъде придружено от издаването на някакъв документ удостоверение, свидетелство или друго.
Какво разбират под „неформално обучение” обаче хората, които не са пряко ангажирани
с този сектор? Кои от аспектите на неформалното обучение са най-разпознаваеми?
Какви са характеристиките на неформалното обучение?
80% от анкетираните свързват неформалното обучение преди всичко с обученията на
възрастни, организирани от културни институции, 54% - с участието в организирани на
работното място обучения.
За всеки четвърти от анкетираните неформалното обучение се свързва с участие в
доброволчески дейности, а почти равни дялове - 30 и 32% го асоциират с обученията,
организирани от НПО и социални партньори.
Графика: Kои са най-разпознаваемите аспекти на неформалното обучение?
(Брой отговори, база: 70 отговора)
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Напълно съм съгласен, че неформалното обучение е
участие на възрастни в обучения, организирани...
60
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Силните страни на неформалното обучение
Данните от проучването показват, че една от най-силните страни на неформалното
обучение са доброволното участие, изполваните форми и методи в обучителния процес
и по-голямата свобода за обучаемите - с това са напълно съгласни съответно 84%, 74%
и 72% от анкетираните.
За всеки седми привлекателността на неформалното обучение е свързана с по-високата
мотивация и ангажираност на участниците, както и с целите, които си поставя.
Графика: Кои са най-силните страни на неформалното обучение в България? (Брой
отговори, база: 70 отговора)
70
60
50
40
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20
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0

40
28

46
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59

52
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44

39
28
15

43
22
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49

20

Напълно съм
съгласен
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Идентифицирането на силните страни е в пряка връзка с ползите, които възрастните
обучаеми имат от участието си в неформално обучение.
Мнозинството от анкетираните изразяват пълно съгласие с твърдението, че с участието
си в неформални обучения възрастните подобряват знанията (98%), професионалните си
умения (96%) и самочувствието си (96%).
Неформалното обучение е и инструмент за подобряване на социалните умения.
Участието на възрастните в различни формати на неформално обучение влияе върху
увереността при изпълнение на служебните им задължения, върху усещането за
ангажираност и продуктивност - това мнение се споделя също от голяма част от
участниците в анкетното проучване.
За голяма част от анкетираните учстието в неформално обучение е начин за осмисляне
на свободното време.
Графика: Какви са ползите от неформалното обучение? (Брой отговори, база: 70
отговора)

57

Осмислят свободното си време

67

Подобряват самочувствието си
62

Чувстват се по-ангажирани и полезни
58

Чувстват се по-удовлетворени в работата

64

Чувстват се по-уверени при изпълнение на…

66

Подобряват социалните си умения
45

Подобряват отношенията с колегите и…
19

Получават повишение в работата си

67

Повишават професионалните си умения

69

Подобряват знанията си
0

10
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Слабите страни на неформалното обучение
Идентифицираните от участниците в анкетното проучване слабости на неформалното
очертават и предизвикателствата, пред които е изправен секторът.
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Анализът на отговорите на въпроса „Кои са най-слабите страни на неформалното
обучение” показва, че мнозинството от анкетираните (97%) са съгласни с твърдението,
че уменията на кандидатите за работа, придобити чрез неформално обучение се
подценяват от работодателите (независимо от нюанса, който е заложен в степента на
съгласие - „напълно” или „донякъде”).
Според 92% от участниците в проучването, тази слабост на сектора е следствие от
липсата на общоприета и институционално утвърдена система за валидиране на
умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.
Липсата на такава система действа демотивиращо и обезкуражава потенциалните
възрастни обучаеми, защото намалява практическото приложение и добавената стойност
на придобитите знания и умения.
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 - 92% от анкетираните са напълно съгласни и съгласни донякъде с това,
че секторът на неформалното обучение е недофинансиран.
Ограниченият финансов ресурс е проблем, който рефлектира върху инициативността на
заинтересованите страни.
Той се отразява както върху дейността на обучителните организации, така и върху
участието на възрастните.
Ограниченото финансиране може да компрометира качеството на обучението; 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.
Слаба страна на неформалното обучение е публичната му разпознаваемост.
Вероятно тази констатация идва от факта, че разграничаването между формално,
неформално и самостоятелно учене е по-скоро на концептуално, отколкото на
практическо ниво. С други думи, спецификите на неформалното обучение като че ли
вълнуват повече изследователите, експертите, които работят в сектора на политиките и
доставчиците на обучения, отколкото възрастните, които се обучават.

9

Проект №: 614188-EPP-1-2019-1-BG--EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства №614188
http://lll.mon.bg

Националните координатори в изпълнение
на Европейската програма за учене на възрастни

Общо 87% от участниците в анкетата са съгласни напълно и донякъде с твърдението, че
ниската информираност и заинтересованост от страна на възрастните обучаеми е
слаба страна на неформалното обучение.
Липсата на стандарти за качество на неформалното обучение се отчита също като
слабост. Макар да не се посочва от мнозинството анкетирани, това има връзка с дефицита
на квалифицирани кадри в сектора и ниския контрол на качеството на дейностите на
организациите, предлагащи неформално обучение.

Таблица: Кои са слабите страни на неформалното обучение? ((Брой отговори, база:
70 отговора)
Слаби

страни Напълно Съгласен Общо

на неформалното обучение

съм

съм

съгласен донякъде
Подценена роля на уменията, придобити 44

22

68

21

67

24

66

28

65

24

63

30

63

чрез неформално обучение, в сравнение с
формалното образование и обучение при
кандидатставне за работа
Ограничени източници за финансиране на 46
сектора
Дефицит на ясни и работещи национални 42
политики за развитие на сектора
Липса на система за валидиране на 37
умения

и

знания,

придобити

чрез

неформално обучение
Недостатъчна

разпознаваемост

и 39

разбиране на неформалното обучение
като понятие и практика
Слаба

информираност

относно 33

практиките в сектора
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Ниска

информираност

заинтересованост

от

страна

и 32

29

61

31

61

32

53

18

33

51

на 25

26

51

на

възрастните обучаеми
Липса на ясна регламентация на сектора 30
на неформалното обучение
Дефицит на квалифицирани кадри в 21
сектора
Дефицит на добри практики в сектора
Нисък

контрол

дейностите

на
на

качеството

организациите,

предлагащи неформално обучение

БАРИЕРИ ПРЕД ВКЛЮЧВАНЕТО В НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ
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.
Причините от финансов характер обаче 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.
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Тези обстоятелства обикновено се отнасят до отговорности и ангажименти, които имат
възрастните и които възпрепятстват или затрудняват включването им в неформално
обучение.
Анализът на получените отговори извежда на предна линия липсата на финансови
средства. Това е най-често срещаната причина за включване в неформално обучение напълно съгласни с това твърдение са 58.6 % 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.
Липсата на свободно време поради натоварен работен график, заетостта на пълен
работен ден и семейните ангажименти е също сериозна бариера пред участието на
възрастни в неформално обучение. Тази причина е посочена от 47% от респондентите.
Съществуват и други причини от ситуационен характер, които поставят бариера пред
ученето на възрастни, вкл. пред включването им в неформално обучение - това са
различните сензорни, физически или психични увреждания. Недоброто здравословно
състояние на възрастните е посочено от 44% от участниците в проучването.
На работното място също могат да възникнат причини, които да ограничат или
възпрепятстват участието на възрастни в неформални обучения.
Такива са например липсата на подкрепа от работодатели и колеги - с това твърдение
напълно съгласни са 31% от респондентите.
Трябва да се отчете и фактът, че много малък от дял от респондентите посочват, че
липсата на компютър и достъп до интернет представляват 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.
Не се оправдава очакването, че семейните и служебни задължения са сред сериозните
бариери пред включването на възрастни в неформално обучение - те са поставени на
четвърто и съответно - на пето място.
Така, първите три ситуационни бариери, които възпрепятстват или ограничават
участоето на възрастни в неформално обучение са: липсата на финансови
възможности, дефицита на време и недоброто здравословно състояние.
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Графика: Най-често срещаните ситуационни причини, които обезкуражават
възрастните да участват в обучения? (Брой отговорили, база 70 отговора)

Липса на достатъчно време
Много семейни задължения

16

22

11

33

Много служебни ангажименти

28

17

Недобро здравословно състояние

24
41

31

Липса на финансови възможности
Липса на подкрепа от приятелите
и семейството
Липса на подкрепа от страна на
колеги и работодатели
Липса на достъп до интернет или
компютър
Затруднения с четенето, писането
или цифрите

Институционални причини
Институционалните причини се отнасят до процеса на планиране, организиране и
провеждане на обучение от различните доставчици на неформално обучение. В обхвата
на тези причини могат да се включат програмата, дизайнът и методите на обучението;
логистичните обстоятелства и др.
Най-многобройна е групата от респонденти, които смятат, че липсата на достатъчно
информация и подходящи курсове са сред най-често срещаните институционални
бариери, които ограничават или възпрепятстват участието на възрастни в обучения.
За 37% от респондентите предварителното проучване на потребностите от обучение е
важен елемент при избора на тема на обучението, който би трябвало да се отрази върху
избора на тема и дизайна на цялостната обучителна програма.
Едва 14% изразяват съгласие с твърдението, че изискванията за участие в неформални
обучения са високи.
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Така, в първата тройка на институционалните причини попадат липсата на
достатъчно информация, липсата на подходящи курсове 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, които
обезкуражават възрастните да участват в обучения? (Брой отговорили; база 70
отговора)

24

26
10

30
32

Обученията не са съобразени с
потребностите и интересите на
възрастните обучаеми
Изискванията за участие в
неформално обучение са
високи
Липса на достатъчно
информация
Липса на подходящи 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 неформално обучение означава желание и
вътрешна готовност за усвояване на нови знания, формиране и надграждане на и
компетентности в определена сфера.
Анализът на мотивационните фактори, които биха обусловили проактивно отношение
към неформалното обучение 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
14
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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 да се усвои ново знание или умение и
т.н. Всички тези елементи рефлектират върху мотивацията за учене на възрастни.
¾ от респондентите споделят напълно твърдението, че възрастните участват в
неформални обучения, за да се чувстват по-сигурни на работното си място. Малко помалко са тези, които смятат, че участието им в неформални обучения подобряват
професионалните им умения. Неформалното обучение насърчава личностното развитие
- това е също сериозен мотив за участие, посочен от 70% от участниците в проучването.
Графика: Фактори, които мотивират възрастните обучаеми да участват в
неформлано обучение(Брой отговорили „напълно съм съгласен”)
60
50

53

47

45

40

44
33

49
39

30

26

30
20

10

10
0

Следващата таблица показва разпределението на гласовете с отчитане на нюанасите в
отговорите „Напълно съм съгласен” и „Съгласен съм донякъде”.
Таблица: Защо възрастните обучаеми участват в неформално обучение?
(Брой отговорили)
Напълн
о

Съгласе

съм н

Изобщо

съм не

съм

съгласе

донякъд съгласе

н

е

н
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За да извършват по-добре работата си

45

21

4

За да подобрят професионалните си умения

47

23

0

За да получат възможност за кариерно развитие

33

31

6

За да се чувстват по-сигурни на работното място

53

13

4

интерес

44

24

2

За да останат активни и да оползотворяват времето си

39

29

2

бизнес

26

33

11

За удоволствие / забавление

30

30

10

За да се развиват като личности

49

17

4

По задължение

10

27

33

За да повишат знанията и уменията си по теми от личен

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

Нагласите за учене на възрастните са детерминирани 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.
Липсата на подкрепа от семейството или близкото приятелско обкръжение също може
да обезкуражи възрастните и те да не желаят да участват в неформални обучения.
Резултатите от анкетното проучване показват, че най-често срещаните причини от
личностен характер 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 от най-много респонденти
са и които възпрепятстват или ограничават участието на

възрастни в неформално

обучение са свързани с това, че възрастните често не разбират темата на
обучението, не им е удобно да задават въпроси и да молят за помощ; чувстват се
16
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твърде стари, за да научават тепърва нови неща; не се чувстват уверени, че могат
да усвоят новите знания .

Графика: Кои са най-често често срещаните личностни причини, които
обезкуражават възрастните да участват в обучения?(Брой отговорили, база 70
отговора)

Възрастните не искат да се обучават

3
5

Възрастните не се интересуват

8

Възрастнитеса уморени от учене и обучения
Възрастните не обичат да учат
Възрастните не знаят какво ще ми помогне…

3
23
29

Възрастните често не разбират темата на …
Възрастните не се чувстват уверени, че могат да …
Възрастните се чувстват твърде стари, за да …

24
25

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
неформалното учене на възрастните хора:


Въвеждане на система за валидиране на уменията и компетентностите, придобити
чрез неформално обучение, която да е във връзка с търсенето на умения и
компетентности на пазара на труда;



Системно проучване на потребностите на различни целеви групи възрастни от
обучения и разработване на програми от доставчиците на обучение, които да
отговарят на потребностите и интересите от обучение;



Въвеждане на стандарти за качество на предлаганите от доставчиците на
неформално обучение услуги;



Информационна и медийна кампания за насърчаване на обучението за възрастни;



Финансово обезпечаване на сектора;



Насърчаване на дистанционното обучение като метод за обучение на възрастни
17
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В дългосрочен план, бариерите - ситуационни, институционални и личностни, които
възпрепятстват или ограничават участието на възрастни обучаеми в неформално
обучение, могат да бъдат преодолени.
За да се постигне това е необходимо общосподелено разбиране за смисъла и значението
на неформалното 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; насърчване формирането на устойчиви
партньорства и на обмена на добри практики.
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