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1. Въведение  

Настоящият доклад обобщава мненията, споделени в рамките на фокус група на тема 

„Възможности за неформално учене и придобиване на умения и компетентности извън 

формалната образователна среда”.  

Дискусията във фокус група е част от националния консултативен процес със заинтересовани 

страни във връзка с изготвянето на последваща оценка на въздействието на целите и 

изпълнението на дейностите в област „Развитие на възможности за неформално самостоятелно 

учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот 

след приключване на трудовата кариера” на Националната стратегия за учене през целия живот 

2014-2020 г. 

Целта на проведената дискусия във фокус група е да се обсъдят някои важни аспекти на 

неформалното обучение, както и да се формулират препоръки относно политиките за 

насърчаване на участието на възрастни обучаеми в неформално обучение през следващия 

програмен период. 

2. Методология 

Изборът на качествен метод на изследване, какъвто представлява фокус групата, дава 

възможност темата за неформалното обучение да бъде разгледана в дълбочина и да се обхванат 

различни нейни аспекти.  

Настоящият доклад допълва анализа на резултатите от проведеното през юни 2021 г. 

количествено проучване по същата тема, чийто акцент беше въпросът за пречките за включване 

в неформално обучение на потенциални възрастни.  

Изводите от онлайн анкетата и фокус групата препотвърждават основните заключения в 

Оценката за изпълнението на дейностите в област на въздействие „Развитие на възможности за 

неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване.  Нови 

възможности за добро качество на живот след приключване на трудовата кариера”, както и 

направените препоръки по отношение на политиките в сектора.  

Участие във фокус групата взеха 11 представители на държавни органи, културни институции 

и  местни власти, които провеждат и изпълняват политики в областта на неформалното 

обучение на възрастни, ккато следва:   

- Министерство на образованието и науката -2  

- Регионално управление на образованието - 1 

- Регионални библиотеки - 3 

- Народни читалища - 2 
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- Общинска администрация - 1 

- Музеи - 1 

- Външни експерти - 1 

За провеждане на фокус групата беше разработена модераторна схема (приложена).  

Фокус групата се проведе онлайн, през платформата zoom на 12.11.2021 г., от 10:00 до 11:45 

ч.  

 

3. Силни страни на неформалното обучение 

Отправна точка в дискусията е разбирането на неформалното обучение като организирана 

дейност извън системата на формалното образование (предучилищно, училищно, висше),  

което не води до завършване на клас, етап и степен на образование или придобиване на 

степен на професионална квалификация или квалификация по част от професия.  

Мнозинството от участниците във фокус групата представляват културни институции - 

регионални библиотеки, читалища и музеи,които организират и провеждат курсове, 

семинари, клубове по интереси за възрастни обучаеми. 

Тези дейности са важна част от портфолиото от услуги, които културните институции 

предоставят на своите потребители и по същество представляват неформално учене и 

обучение.   

Първата група въпроси, които бяха обсъдени по време на фокус групата, бяха насочени към 

идентифициране на силните страни на неформалното обучение - както от гл.т. 

институциите - доставчици на неформално обучение за възрастни, така и от гл.т. на самите 

възрастни обучаеми.  

Анализът на споделените мнения идентифицира ясно силните страни на неформалното 

обучение.  

Включването в неформално обучение е доброволен акт, възрастните обучаеми участват по 

собствена воля и желание и защото искат да удовлетворят някакви свои потребности и 

интереси.  

 

  Неформалното обучение  дава спокойствие и сигурност, хората не се чувстват притиснати  

от срокове - могат да се включат по всяко време в различни курсове. Това е и  едно от 

предимствата на библиотеките като доставчици на неформално обучение. 

Регионална библиотека 
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Свободата на избора, включително по отношение на темата, времето, продължителността, 

мястото, обучителите и т.н. също се посочват като силни черти на неформалното обучение. 

  

Участието в неформално обучение е осъзнат избор на обучаемите - те избират какво да учат, 

кога да го учат,  кой обучител да си изберат.  Гъвкавостта - това е най-силната страна на 

неформалното обучение.  

Регионална библиотека  

 

Неформалното обучение се предлага в разнообразни формати и това също разширява 

възможностите за избор пред възрастните обучаеми. 

 

Неформалното обучение предлага много гъвкави форми за участие - курсове, семинари, обучения 

на работното място - и това една от силните му страни.  

РУО  

 

Голяма част от курсовете, които библиотелите, читалищата и музеите предлагат, са безплатни 

и това привлича определени групи, които поради финансови затруднения не биха могли да 

участват в платени обучения.  

 

Мястото на библиотеките в информационното осигуряване, доверието, което хората 

имат на библиотекарите, превръща библиотеките в един от най-важните участници в 

неформалното обучение. Нашите обучения са безплатни. Ние посрещаме хората, можем да 

им обясним как да се свържат с детето си по вайбър. Хората ни вярват.  

Регионална библиотека  

 

Включването в неформално обучение се отразява на самочувствието на възрастните обучаеми.  

При тях често се констатира наличието на определени личностни бариери, свързани преди 

всичко с нагласите и мотивацията за учене.  

Ако тези първоначални бариери бъдат преодолени и възрастните обучаеми се включат в 

неформално обучение, то ще се отрази положително на тяхното самочувствие и увереност - това 

са констатациите на участници във фокус групата, които работят по проекти с възрастни хора.  
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Възрастните хора, които направиха свои модули на платформата по проекта, започнаха 

да вярват в своите способности, придобиха сили и възможности да се покажат и да 

докажат как  хората от малките населени места могат да обменят информация.  

Читалище 

 

Изразените по време на дискусията мнения за силните страни на неформалното обучение 

допълват данните от анкетното проучване, според което най-силните страни на неформалното 

обучение са доброволното участие, изполваните форми и методи в обучителния процес, по-

голямата свобода за обучаемите и по-високата мотивация и ангажираност на участниците.  

  

4. Предизвикателства пред неформалното обучение 

 

• Ниска разпознаваемост 

Невинаги хората, които участват в курсове, семинари или обучения на работното място, 

знаят, че участват всъщност в някакво неформално обучение.  

Това обстоятелство неминуемо се отразява при отговора на въпроса „Участвали ли сте в 

неформлано обучение през последните 4 седмици”, чрез който се събира статистическа 

информация.   

Ниската информираност за това какво всъщност представлява неформалното учене е само 

едно от възможните обяснения за малките дялове на участие на населението на България в 

неформално обучение, но то трябва да се вземе предвид при анализа на статистическите 

данни.  

  

Статистиката за участието на хората в неформално обучение може би не е толкова 

точна и адекватна. Просто хората не знаят какво е неформално обучение. Може би тези, 

които организират  такива обучения трябва да казват, че това са неформални обучения, 

просто заради  статистиката.  

Регионална библиотека 

 

Популяризирането на смисъла и значението на неформалното обучение е само едно от 

предизвикателствата, идентифицирани и в количественото, и качественото изследване. 

Другите предизвикателства пред неформалното обучение в България са:   
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• Мотивация за участие в неформално обучение 

Повишаването на мотивацията на възрастните обучаеми за включване в неформално 

обучение изисква активно застъпничество за формиране на култура за учене през целия 

живот - ключова компетентност и предпоставка за успешно осъществяване на преходи на 

пазара на труда и пълноценно участие в живота на обществото.   

Културата за учене през целия живот се формира още в предучилищното и училищното 

образование и предполага целенасочени и системни усилия от всички участници в 

образователния процес - педагогически специалисти, родители, институции и организации, 

които работят в сферата на образованието и т.н.  

 

Основната причина за слабото участие на възрастните в неформално обучение трябва да 

се търси още в училищното образование - тогава трябва да се формират нагласите за 

учене през целия живот. В училищното образование трябва да се търси отговора за 

липсата на желание за учене като възрастни.  

РУО 

 

Пандемията от  Ковид 19 и наложените ограничителни мерки се отразиха допълнително  

върху желанието и мотивацията на възрастните хора за участие в неформално обучение.  

Макар че в условията на пълен или частичен локдаун много културни институции 

предоставиха свободен достъп до своите колекции, организираха безплатни виртуални 

турове или онлайн събития, делът на възрастните в България, които са се възползвали от 

това, не е голям.  

Като вероятна причина за това може да се посочи пренареждането на приоритетите - 

грижата за здравето и запазването на работата изметиха на заден план желанието за 

култура и духовни занимания.   

 

Сега, по време на пандемията трудно успяваме да провокираме интерес. Хората някак се 

капсулираха.  

Читалище  

 

 

• Ниво на компютърна и дигитална грамотност 

В условията на пандемия, институциите и организациите предлагат неформално обучение 

в дистанционен формат - курсовете и семинарите са качени на онлайн платформи.  
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Дефицитът или ниското ниво на дигитални умения се оказва сериозна бариера пред 

участието на възрастните обучаеми в неформално обучение, особено в условията на 

пандемия, когато - поради ограничените физически контакти не могат да получат помощ 

как да се справят с устройствата или как да управляват достъпа до онлайн ресурсите.   

 

Това, което е много трудно, особено в момента с пандемията е, че възрастните се 

затрудняват да работят с технологите. Трябва да намерим нови варианти, защото 

очевидно това положение ще продължи.  

Общинска администрация  

 

 

 Качество на неформалното обучение 

Това, че организираните от обществените библиотеки неформални обучения за възрастни 

обучаеми са безплатни, се възприема като предимство и силна страна, особено от  онези 

групи, които не разполагат с достатъчно финансови ресурси.  

В това се изразява и социалната функция на обществените библиотеки - гарантиране на 

равнопоставеност в достъпа до информация.  

В същото време обаче, обстоятелството, че курсовете са безплатни, провокира съмнения в 

тяхното качество.  

  

Това, че обученията в библиотеките са безплатни за хората е нож с две остриета. За 

хората с ниски доходи, това е добре. Но ние имаме ангажимент и към другите социални 

групи. Това, че обученията ни са безплатни, ги кара да се съмняват в качеството им. Много 

хора още се чудят защо точно библиотеката прави обучения.   

Регионална библиотека  

 

 

5. Възможности пред сектора на неформалното обучение 

 Застъпничество за неформалното обучение 

Един от възможните инструменти е активното застъпничество за развитие на 

неформалното обучение.  

Ефективен инструмент в застъпничеството е популяризирането на успешни проекти.   
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Мотивирахме възрастните да участват в проекта, като провокирахме тяхното 

любопитство. Показахме им модулите и видеата, които са направили техни връстници от 

други населени места и от чужбина 

Читалище  

 

Активното промотиране на проекти в сектора на неформланото обучение включва микс от 

комуникационни инструменти - медии, в т.ч. социални медии, както и използване на ресурсите 

на местните власти.  

Макар че разпространението на информация „word-by-mouth” (предаване на информация от 

човек на човек, oт уста на уста) трудно може да се контролира, в определени случаи, особено в 

по-малките и компактни общности, този метод е изключително ефективен.  

Има интерес към обученията и по финансова, и по медийна грамотност. Особено към 

обучението по финансова грамотност интересът е много голям. Промотираме проекта 

през местните медии, чрез общината, а когато хората се съберат по седенки - и тогава си 

говорят за обученията.  

Общинска администрация 

 

 Валидиране на уменията, придобити от неформално обучение 

Въпросът за валидиране на уменията, придобити при неформaлно обучение нe получи 

еднозначен отговор по време на дискусията.  

От една страна, процесът за валидиране позволява идентифициране, документиране, 

оценяване и сертифициране на уменията; това е възможност хората да направят видими и 

за другите придобитите умения, да им придадат стойност.  

Валидирането може да увеличи шансовете за реализация на пазара на труда и да разкрие 

нови професионални възможности.  

От друга страна обаче валидирането на умения, придобити чрез неформално обучение в 

България се прилага преди всичко в професионалното обучение - това е начинът да се 

документират и сертифицират усвоените  знания и умения по професия или част от 

професия и да се получи професионална квалификация и специалност.   

 

Докато в професионалното образование валидирането е развито и регламентирано със закон, 

наредба,  в неформалното обучение  все още се прохожда.  Но този регламент е толкова труден 
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и тежък, че като че ли, поемайки по този път - и този, който иска, и от страна на 

институцията - като че ли и двете страни се уморяват от пътя, който трябва да  извървят.  

МОН 

 

Примерът по долу илюстрира смисъла на валидирането при професионалното обучение и в 

същото време поставя въпроса дали е необходимо валидиране на други умения, които са по-

скоро базови, основополагащи, и не се отнасят до някаква професионална специализация и 

квалификация.  

 

Ние организираме професионални обучения за библиотечни и информационни работници и 

валидираме знанията и уменията им. Имаме обаче и други обучения, при които възрастни 

обучаеми придобиват не толкова знания, а умения, базови умения, например за работа с 

компютър и интернет. Хората не държат да получат сертификат, за тях е важно, че са се 

научили на някакви базови неща, че са придобили тези умения.  

Регионална библиотека 

 

Бяха изразени и мнения, че за определени професии е нужна валидация, която да дава 

възможност за кариерно израстване.  

 

Когато участват в семинари,например, учителите трябва не само да получават сертификат 

за преминато обучение, а това участие да се обвързва с кариерното им израстване.  

Национален музей на образованието 

 

• Създаване на партньорства  

Създаването на устойчиви партньорства е един от най-ефективните начини за обединяване 

на ресурсите на заинтересованите страни, които работят в сектора на неформалното 

обучение.  

То е предпоставка за изпълнение на заложените цели и повишаване на капацитета за 

развитие.  

Как да изградим устойчиви партньорства между образователните и обучителните 

институции, неправителствените организации, културните институции (обществени 

библиотеки, читалища, музеи, галерии, театри, културно-информационни центрове и др.) и 
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медиите с цел изпълнение на съвместни програми и проекти за учене през целия живот - 

това беше един от ключовите въпроси по време на дискусията.  

Участниците в дискусията споделиха, че организациите и институциите, които 

представляват, търсят партньори или са партньори при реализирането на различни 

проекти в сферата на неформалното учене на възрастни. 

 

Партнираме си с РУО, създадохме Национален център „Музейно училище”, който подкрепя 

педагогическите кадри и музейните служители. Имаме участници от културни 

институции, училища, образователни институции,които се включиха при разработването 

на музейно-образователни програми.  

Национален музей на образованието  

 

Партньорства в неформалното учене има - дали на проектен принцип, или по тема, те се 

случват. Ние се допълваме, така си помагаме, така сме успешни. Работим съвместно с 

културни и образователни институции, не можем да се разделим в тази дейност. С 

програмата на МОН „Библиотеките като образователна среда” процесът на припознаване 

на библиотеките като места за учене вече се канализира.  

Регионална библиотека  

 

Създаването, поддържането и разширяването на мрежата с организации и институции е 

предпоставка за устойчивост на партньорствата в сектора на неформалното обучение на 

възрастни. 

 

Образователните и културните институции трябва да търсят и други варианти за 

сътрудничество, освен работата на проектен принцип. Да се включват и други участници, 

да се  правят партньортсва месжду местни власти, културни, образователни  

институции и местен бизнес.  

Общинска администрация  

 

6. Препоръки 

На база на анализа на мненията, споделени от участниците във фокус групата, могат да се 

формулират следните препоръки:  
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 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 

 

Трябва да има проучване на потребностите от обучения от институциите и организациите, 

които ги организират. В зависимост от потребностите да бъдат разработени национални или 

местни програми. И тези програми да бъдат публични, да се публикуват редовно, а не 

епизодично.  

Регионална библиотека 

 

 Издигане на статута на неформалното обучение: то трябва да е интегрална и 

значима част от държавната образователна политика за образ, с обезпечено 

финансиране 

 

Неф ормалното образование трябва да стане държавна политика, да се направи преглед на 

инициативите и да се  гарантира устойчивост на добрите практики.  Неформалното 

образование трябва да бъде подкрепено от държавата, да има дългосрочна визия за развитие.   

Национален музей на образованието  

 

 Насърчаване на партньорствата в сектора на неформалното обучение на възрастни, 

създаване на партньорски мрежи 

 

Трябва да има връзка между всички заинтересовани страни - културни, образователни 

институции. Областните координационни групи правят точно това - да свързват общините, 

НПО, училищатат, културните институции.   

РУО  

 

 Застъпничество за сектора на неформалното обучение. Информационна и медийна 

кампания за насърчаване на обучението за възрастни. 

 

Трябва максимално, да се използва потенциала на културните институции, за да се 

информират гражданите за пътищата, по които могат да се включат в неформални обучения.  

РУО  
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Много е важно да се направи анализ на постигнато в сектора досега, да се види в каква посока 

да вървим, да има проуване на потребностите и прогнозируемост на неформалното обучение.  

МОН 

 

 Подкрепа за библиотеките и читалищата като доставчици на неформално обучение 

Активната роля, която библиотеките и читалищата играят в сектора на неформалното обучение 

на възрастни, се подсилва от обстоятелството, че те са средища на живота на местните 

общности, че хората ги припознават като места, където могат да получат информация и 

подкрепа от работещите там библиотекари и читалищни дейци.  

Начинът библиотеките да бъдат припознати като сериозен играч в неформалното обучение е 

като получат статут на обучителни центрове.  

Регионална библиотека 

 

Читалищата са НПО, но изпълняват държавна политика и получават държавна субсидия. 

Държавата обаче не може да поеме всичко. Затова, когато говорим за финансиране на 

читалищата, е много важно да се направи мониторинг - да се види кои са работещите 

читалища, кои са фантоми. Местните власти не искат да работят с читалища-фантоми. 

 Общинска администрация   
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