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1. Предговор 

Свързване на околната среда с учебната среда 

Общностното обучение започва там, където хора от различни възрастови групи 

с различно образование и опит се обединяват, за да активно променят средата си на 

живот, като едновременно с това се инициират обучителни процеси. Поради това, 

общностното обучение обединява работа в общността и обучителни подходи. 

Основната значение на работата свързана с развитието на общността е да 

мотивира хората да участват активно в работата на тяхната общност, да участват в 

оформянето на общността и по-специално да включат тези, попадащи в групата на „хора 

в неравностойно положение". В този процес се изграждат и развиват умения и 

компетенции, които допринасят не само за устойчивостта на общността, но и насърчават 

личната ефективност на всеки човек. Целта е да се постигне индивидуално и колективно 

овластяване. 

В рамките на проекта по Еразъм+ „Улесняване на общностното обучение“ беше 

разработен модел за обучение на фасилитатори на общностното обучение и общностни 

активисти, който описва задачите и компетенциите, както и стратегии за изграждане на 

общностно образование и залагане на мерки за осигуряване на качеството. Проектът 

беше изключително успешен в това да покаже значимостта на ученето един от друг и 

заедно с друг, като същевременно се изграждаше модела. 

Великобритания има дългогодишен опит в общностното образование и развитие 

като програма и като сфера на дейност. Това познание беше споделено с партньори от 

България, Германия, Италия и Австрия. На базата на това бяха създадени обучителни 

сесии, които бяха приспособени към специфичните условия на всяка от страните и които 

също са част от Модела. 

Благодарение на тези отлични резултати, проектната мрежа изгради значителна 

основа за подпомагане на европейските държави при осъществяването на 

образователна работа, ориентирана към общността. 

 

 

Регина Роск 

Федерално Министерство на образованието, отдел „Обучение на възрастни“  
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Общностно образование в селските райони 

 

Европейската идея за общностно образование подкрепя и укрепва развитието на 

активно гражданство на общинско ниво. Това е реакция на често пъти трудните условия, 

пред които са изправени образователните инициативи в селските райони, и опитите за 

повишаване на осведомеността за съвместно съжителство чрез насърчаване на 

индивидуалното участие в такива проекти. Тази концепция свързва нуждите на селските 

райони / местната общност с националните стратегии за учене през целия живот, 

допринася за ситуация, при която е възможно да съвместно съжителство по начин, който 

е благоприятен за общото благо. 

Успешното прилагане на тази европейска идея изисква - в допълнение към 

горепосочената стратегия за учене през целия живот – тя да се закрепи в областта на 

доброволческата работа. 

Именно тази двойна потребност - стратегия за учене през целия живот, от една 

страна, участие на общността, от друга, е отразена в модела за Улесняване на 

общностното обучение. Фасилитаторът на общносното обучение е необходим на 

стратегическо ниво, а на общинско ниво е неонходим общностния активист. 

Други важни участници в тази стратегия за общностно образование са 

регионалните и градските предприемачи, както и образователните и обучителните 

институции за възрастни. Те носят потенциала за разработване на стратегически 

партньорства и за иницииране на проекти за изпълнение на общностно ориентирана 

работа заедно с доброволци. 

Като се има предвид тази идея, се надявам, че идеята за общностно образование 

и моделът за улесняване на общностното обучение ще могат да подготвят хората за 

доживотна промяна, за да могат те и техните общности да се справят по-добре с тази 

промяна. С поглед към бъдещето, това е най-голямото предизвикателство, но и най-

приятната задача. 

 

Др. Ото Прантъл 

СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОРИНТА, Стратегия и координация 

за Учене през целия живот 
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Общностно обучение и развитие 

 

Колежът „Глазгоу Клайд“ е радостен от възможността да подкрепи и да 

допринесе за европейския проект „Улесняване на общностното обучение“, тъй като той 

посреща редица стремежи и цели на Глазгоуското регионално споразумение за 

резултатите, което оказва влияние върху учебната програма на колежа ни. Общностното 

образование играе важна роля по отношение на подкрепата и ангажираността на колежа 

„Глазгоу Клайд“ да работи и предоставя услуги в рамките на нашите местни общности, 

заедно с доброволческите организации в Глазгоу и организацията „Глазгоу лайф“. Тъй 

като Общностното обучение и развитие се фокусират върху овластяването, 

подобряването на възможностите за живот и подобряване на живота на хората в нашите 

местни общности, то този проект истински подкрепя и влияе на нашите приобщаващи 

се общности и подкрепя нашите Програми за Общностно образование; засилва 

пътищата за прогрес чрез осигуряване на гъвкаво обучение и разширяване на достъпа 

до слабо представляваните групи, както и издигането на Общностното образование на 

европейско равнище. 

 

Браян Хюз 

Действащ директор на колежът „Глазгоу Клайд“ 
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2. Предисловие 

 

Доброволческата работа, работата в и с общностите, става все по-важна в 

европейските общества. Независимо дали става дума за пенсиониран наставник по 

четене или преподаване в часовете по компютри през свободното си време, гражданите 

от различни професионални направления са активни в много области от ежедневието. 

Проектът „Улесняване на общностното обучение“ (CEF), финансиран по 

програмата Еразъм +, обвърза тази ангажираност с концепцията за обучение за двама 

основни участници - фасилитатор на общностното обучение, от една страна, насочено 

към експерти в областта на образованието за възрастни, регионални предприемачи и 

общностни и младежки работници, както и координатори на доброволческата дейност. 

От друга страна, обучението за общностни активисти изгражда компетенциите на тези, 

които искат да станат активни в своите общности. По този начин обучението осигурява 

нужното ноу-хау за координиране и водене на образователни процеси в общността. 

Обученията са моделирани по вече съществуваща програма в Шотландия, която беше 

предоставена като основа от колежа "Глазгоу Клайд". 

Тези формати на обучение бяха разработени с активното сътрудничество на 

нашите партньори от България („ИнтегРеджио“ ЕООД), Германия (VHS Cham), Италия 

(ERIFO) и Шотландия (колежът „Глазгоу Клайд“), като обученията могат да се прилагат 

в тези държави. 

Настоящото описание на Моделът за Улесняване на общностното обучение 

(Моделът) надхвърля обикновеното описание на учебната програма. Той предлага 

цялостен преглед на нашия подход към общностното образование и представя връзката 

с работата в общността, както и с образованието за възрастни. В допълнение, Моделът 

проучва системата на процеса за улесняване на общностното образование, какви 

умения биха били необходими, какви задачи биха могли да бъдат изпълнени и най-вече 

как той би могъл да бъде вграден в съществуващите системи. 

С настоящото описание на Моделът искаме да направим крачка напред към 

свързване на общностната работа/ местното развитие с образованието за възрастни и 

следователно да благоприятстваме връзката между образованието и обучението, от 

една страна, и местното развитие, от друга. В допълнение, искаме да укрепим 

общностите и да им предоставим необходимите им инструменти, за да дадат глас на 

действията си. 

 

Елке Бенеке 

„ЕБ проджектмениджмънт“ ООД 

Водещ партньор по проекта  
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3. Теоретична рамка 

 

Понятието за активни индивиди в общностите не е ново и може да се проследи 

през хилядолетията. Хората имат вградено чувство за самосъхранение и понятие за 

морал, за да придвижват дейности в полза на техните интереси. Само че това се 

превърнало в проблем, тъй като групите се обединили в по-големи единици, на чело на 

които застанали владетели. За да запазят властта и контрола, тези владетели 

използвали сила и насилие, за да подчинят хората под формата на крепостничество и 

дори робство. Често правата на хората са пренебрегвани и се злоупотребявало с тях, 

за да се удовлетворят интересите на най-могъщите, често планирано, но понякога и с 

чисто безразличие. От време на време имало бунтове и въстания, но те трудно се 

поддържали и рядко успявали. 

През 18-ти и 19-ти век понятия като универсално право на глас и за човешки 

права процъфтявали, като през 20-те век те достигнали своя връх – била приета 

моралната и философска гледна точка, че всички са равни и заслужават човешките им 

права да бъдат защитавани. Множество групи допринесли за това (филантропски групи, 

търговски обединения, работнически гилдии и т.н.) и във времето правителствата 

започнали официално да признават правата на индивидите. 

Сега, в 21-ви век, въпреки че много държави признават универсалното право на 

глас и конвенцията за човешките права, все още има много случаи на социална 

несправедливост, неравнопоставеност и необлагодетелстваност. Вместо от 

деспотичните владетели, това често произлиза от т.нар. анонимни бюрокрации. 

Тенденцията за утилитарен стил на управление, при който важи максимата за най-

голяма полза за най-много хора, често води до маргинализация и неравностойно 

положение на някои групи хора. Често това са групи хора, които не могат да се защитят 

от това. Бедността, липсата на образование, слабия икономически статус са някои от 

факторите, които са общи за тези групи хора. 

Ролята на подпомагането и улесняването на групите да бъдат активни в грижата 

за правата си все повече се превърна в част от политиката и законодателството в някои 

страни. Точно в този момент работата с общностите е от значение, за да се гарантира, 

че всички хора се третират честно и справедливо и никой не е подложен на унизително 

отношение, независимо дали е преднамерено или инцидентно от онези, които са на 

власт. Работниците в сектора на общностното обучение и развитие могат да 

подпомогнат усилията си чрез набор от знания, авторитет чрез законодателството и 

съответната власт от населението, за да 

популяризират интересите на общностите и 

да улеснят действията им за 

самосъхранение и удоволствието им от 

равноправното право във всички аспекти на 

обществото. 

Концепцията за Общностно образование и 

учене в целия Европейски съюз е концепция, 

която трудно може да се ограничи, тъй като 
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традиционно и исторически не съществува всеобхватен принцип или определение. Това 

по своята същност е един от основните двигатели на този проект по „Еразъм+“. Като 

отправна точка се обръщаме към Съвета за Стандарти за общностно обучение и 

развитие в Шотландия, Великобритания. Обединеното кралство и по-специално 

Шотландия1, имат добре установена представа и разбиране за Общностното обучение 

и развитие, и на база този обем знания, ние ще проучим теоретичната рамка. 

"Ние виждаме Общностното обучение и развитие като овластяващо хората, 

индивидуално и колективно, да правят положителни промени в живота си и в своите 

общности, чрез учене. Общностното обучение и развитие (ООР) е работа в 

областта на ученето и социалното развитие с хора и групи в техните общности, 

използвайки редица формални и неформални методи." 2 

С това определение виждаме важните фактори, които вече възникват като 

овластяването, колективните действия и ученето. Фокусът на този подход е двупосочен 

- насърчаване на по-добри шансове за живот чрез по-силни общности. 

 

 

 

Понятието за общностите, които са в състояние да разберат собствените си 

нужди, е от основно значение, както и че нашата работа трябва да се съсредоточи върху 

това как да се подпомагат тези групи да работят за постигането на техните собствени 

самоопределени цели. 

ООР се състои от три основни направления, въпреки че понякога те могат да 

бъдат взаимосвързани - обучение за възрастни, работа с младежта и общностно 

развитие. Тези направления се предоставят под разнообразни форми в 

                                            
1 Въпреки че Шотландия е част от Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, тя има 
собствена правна система и делегиран работещ Парламент с власт в определени области 
2 Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия 2015 http://cldstandardscouncil.org.uk 

http://cldstandardscouncil.org.uk/
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правителствения/ държавен сектор, неправителствения сектор и в частния или 

независимия сектор. Преобладаващо това се случва в държавния и неправителствения 

сектор. 

Тъй като тези сектори обхващат широк кръг от организации, не е необичайно да 

има широк набор от длъжности и спецификации на работещите в тази сфера. Каквато и 

да е номенклатурата, целите остават същите и могат да бъдат обобщени, както следва: 

 

 

 

Като се има предвид, че концепцията за Общностно обучение и развитие не е 

широко призната в европейските страни, можем да видим аспекти на този подход в други 

признати области на работа с другите. Те са полезни и имат релевантно значение, но 

трябва да внимаваме тези определения да не заместят цялостната концепция за 

Общностно обучение и развитие. Обучението за възрастни е област, която се е 

утвърдила в много европейски страни и е нормално да бъде включена в по-широка 

Образователна рамка. 

В Германия в изявление на „Инициатива за трансфериране Общностното 

образование и развитие“ (Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement) от 2015 г. 

се посочва следното определение: „Общностното образование и развитие (Kommunales 

Bildungsmanagement) поема задачата да координира образователните програми и да ги 

направи по-прозрачни, за да могат образователните потребности във всяка ситуация на 

живота да бъдат най-добре адресирани. Целта на Общностното образование е да 

осигури образование за всички граждани. Благодарение на по-добрата координация на 

образователните възможности и на устойчивото сътрудничество между участниците в 

общностите, образователната работа става все по-прозрачна и ефективна.“3 Това 

наистина адресира една част от целите на ООР и може ясно да бъде свързано с едно 

от направленията на ООР, а именно обучението за възрастни; но както беше споменато 

по-горе, то е в контекста на чисто образователна рамка и не се подчинява на цялостния 

подход на ООР. 

                                            
3 Инициатива за трансфериране Общностното образование и развитие http://www.transferagentur-
bayern.de/fileadmin/user_upload/Materialien/TA-BY_BR-Komm-Bildungsmanagement_2015_Webversion.pdf 

http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Materialien/TA-BY_BR-Komm-Bildungsmanagement_2015_Webversion.pdf
http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Materialien/TA-BY_BR-Komm-Bildungsmanagement_2015_Webversion.pdf
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В Австрия отново се наблюдава фокус основно върху образователния модел, но 

принципите, обхванати в него, са в съответствие с общите цели на ООР. Работната 

група „Общностно образование“ в Австрия се опитва да формулира определение за 

термина Общностно образование с помощта на три стълба: цели, методи и 

предпоставки. 

Използван е подход за решаване 

на проблеми, при който фокусът е 

върху това да се даде възможност 

на хората в общността да 

разберат процеса на 

идентифициране на нужда и 

справяне с нея, по продуктивен и 

положителен начин, водещ до 

положителен резултат. Уменията 

са ключова област, тъй като те 

могат да бъдат прехвърлени в 

други ситуации, които дават 

възможност на общността да 

отговори на собствените си нужди 

в бъдеще. Освен това се признава, 

че неформалното обучение е валиден метод на учене и може съответно да повишат 

участието на хората в общността, което води до по-високо ниво на участие. 

В България все още не съществува определение за Общностно обучение и 

развитие. Въпреки това обаче, има нововъзникващо развитие на Стратегия за младежка 

работа, която би могла да бъде началото на цялостен подход на ООР. 

В Италия Общностната работа се определя като процеса, който помага на хората 

да подобрят общността, към която принадлежат чрез колективни дейности. В Италия 

работата в общността е тясно свързана със социалните услуги и работата, изпълнявана 

от практиците в тази сфера. 

 Заключение 

В заключение, концепцията за Общностно обучение и развитие е относително 

нова концепция за редица държави. Шотландия (Великобритания) има добре развита и 

институционализирана концепция, подкрепена от законодателството и от 

правителствени инициативи, вследствие на което много от примерите и илюстрациите, 

използвани в рамките на курса за Фасилитатор на общностното обучение, са обрисувани 

основно от шотландската перспектива. Други държави все пак имат някакви аспекти, 

съдържащи се в по-широки инициативи, най-вече образованието. И въпреки че трябва 

да бъдем внимателни те напълно да са интегрирани в духа на ООР, те могат да 

послужат като начало за разработването на работещи принципи за ООР във всяка 

страна. 
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4. Политическа рамка 

 

По отношение на Европейския съюз 

няма конкретни инициативи или 

политики, които да са пряко 

свързани с Общностното обучение 

и развитие. Това е разбираемо, тъй 

като ООР не е широко 

разпространено или признато в 

целия Съюз като такова. Въпреки 

това има области, в които 

съществуват съпоставими 

политики, а именно в областта на обучението за възрастни и работата с младежта. Тези 

политики са от практическо значение и следователно важни, но трябва да се разглеждат 

в контекста, в който връзката им с ООР може да бъде периферна и може да има 

различни подбуди и основни принципи. 

4.1 Обучение за възрастни 

Обучението за възрастни се разглежда като жизненоважен компонент като част 

от политиката на Европейската комисия за учене през целия живот. Нейната цел е да се 

гарантира, че има възможности за учене за всички възрастни през целия им живот, с 

особен акцент върху групите в неравностойно положение. По този начин ще се окаже 

въздействие върху личното развитие на индивидите, способността им да участват като 

граждани, ще се насърчи социалното приобщаване и ще се подпомогнат перспективите 

за пригодност за заетост. Обучението за възрастни обхваща всички форми на учене 

(формално и неформално) и може да се реализира по всякаква причина: придобиване 

на квалификации, ориентиране към заетостта (повишаване на квалификацията или 

усвояване на нови умения), за личен растеж и развитие, както и за развлекателна 

дейност. 

Европейската програма за обучение на възрастни (2011/C372/01) задвижва 

политиката в тази област и очертава четири цели, които те са склонни да развиват до 

2020 г.: 

● Управление: осигуряване на съгласуваност на обучението за възрастни с други 

области на политиката, подобряване на координацията, ефективността и 

съответствието с нуждите на обществото, икономиката и околната среда; 

увеличавайки, където е уместно, както частни, така и публични инвестиции. 

● Предлагане и  търсене: значително увеличаване на предлагането на 

висококачествени услуги за обучение за възрастни, особено в областта на 

грамотността, математиката и цифровите умения, както и увеличаване на търсенето 

на такива, посредством ефективни стратегии за напътстване и мотивация, които са 

насочени към най-нуждаещите се групи. 

● Гъвкавост и достъп: разширяване на достъпа чрез повишаване възможностите за 

обучение на работното място и ефективно използване на ИКТ; въвеждане на 
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процедури за идентифициране и оценка на уменията на ниско квалифицирани 

възрастни, и осигуряване на достатъчно възможности за втори шанс, водещи до 

признаване на квалификация за ЕКР за лицата без квалификация на ниво 4 от ЕКР. 

● Качество: подобряване на осигуряването на качеството, включително мониторинг и 

оценка на въздействието, подобряване на първоначалното и продължаващото 

обучение на обучаващите се възрастни, както и събиране на необходимите данни за 

нуждите за ефективно таргетиране и моделиране на предоставянето.4 

Обучението за възрастни може да се разглежда като значително и имащо важна 

роля за по-широките образователни инициативи на Европейския съюз. Това дава добра 

рамка и насоки за хората, които работят за ООР в тази област, с условието, поставено 

по-горе относно принципите на ООР. 

4.2 Работа с младежта 

Съществува подобна ситуация по отношение на друго направление от ООР – 

Работата с младежта, в което съществува стратегия, която определя рамката за 

периода 2010-2018 г. Тя има две основни цели: да предостави повече и равни 

възможности на младите хора в сферата на образованието и пазара на труда, и да 

насърчи младите хора да участват активно в обществото. За постигането на тези цели 

се обмисля смесен подход за таргетиране на конкретни младежки инициативи за онези, 

които са идентифицирани като нуждаещи, и като се гарантира прилагането на подход за 

интегриране, при който всички инициативи отчитат нуждите на младите хора и взимат 

под внимание въздействието в областите като образование, заетост, благополучие и 

здраве. 

В Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно Работния план на 

Европейския съюз за младежта за периода 2016 - 2018 г. (2015 / C 417/01), са 

определени шест области на действие: 

а) Засилено социално приобщаване на всички млади хора, като се вземат предвид 

основните европейски ценности 

б) По-голямо участие на младите хора в демократичния и обществения живот в Европа 

в) По-лесен преход на младите хора от младежка към зряла възраст, по-специално 

интеграцията им на пазара на труда 

г) Подкрепа за здравето и благосъстоянието на младите хора, включително за 

психическото им здраве 

д) Принос за преодоляване на предизвикателствата на цифровата епоха и за 

оползотворяване на предоставяните от нея възможности в полза на политиката за 

младежта, работата с младежта и младите хора 

                                            
4 Европейска програма за обучение на възрастни (2011/C 372/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
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е) Принос за оползотворяване на възможностите и за справяне с предизвикателствата, 

произтичащи от нарастващия брой млади хора — мигранти и бежанци в Европейския 

съюз.5 

Младежката стратегия на ЕС определя три групи, на които трябва да се обърне 

специално внимание: младите хора, изложени на риск от маргинализация; младите 

хора, които не са заети с работа, образование или обучение; и младите хора с 

мигрантски произход. Тези конкретни групи са ключови за тези, които работят в сферата 

на ООР. Както и при обучението за възрастни, тези политики и инициативи са от особена 

важност за общностните работници и организации, с горепосоченото условие по 

отношение на общите принципи на ООР. 

4.3 Общностно развитие 

За разлика от другите две направления, няма признати политики или инициативи, 

свързани с Общностното развитие, във формата, в която е описано в работната 

дефиниция. Съществуват многобройни политики, свързани с развитието на общностите, 

но това е доста различна тематична област. 

4.4 Подкрепящо законодателство и държавни инициативи 

За да се развие Общностното обучение и развитие като признат и ценен подход, 

се изисква властите да легитимират неговото съществуване и да го подкрепя със 

законодателство и инициативи, финансирани от правителството. По този начин ООР ще 

има необходимата легитимност, за да се прилага пълноценно при отговора на 

обществото на проблеми и грижи. В допълнение, това ще даде структурирана рамка, 

така че всички заинтересовани да бъдат напълно наясно с отговорностите и 

очакванията на такъв подход. 

Великобритания/ Шотландия  

В Шотландия има силно присъствие на законодателство и инициативи, които осигуряват 

горепосоченото подпомагане. Има редица инициативи и политики, които ръководят настоящия 

фокус на работа и гарантират, че общностният подход се разглежда във всички аспекти на 

планирането и развитието на страната, където тази област е от значение. 

За законодателството има три актуални и важни Закона на Парламента: 

 Закон за местното самоуправление в Шотландия от 2003 г. 

 Наредбите за изискванията за общностно обучение и развитие (Шотландия) 2013 г. 

 Закон за овластяване на общността (Шотландия) 2015 г. 

В подкрепа на тези законодателни актове съществуват редица правителствени инициативи: 

 Стратегическо ръководство за Партньорства за общностно планиране: Общностно 

обучение и развитие (2012 г.) 

                                            
5 Европейски работен план за младежта за периода 2016—2018 г. (2015/C 417/01) http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:42015Y1215(01)&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:42015Y1215(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:42015Y1215(01)&from=EN
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 Нашите амбиции за подобряване на шансовете за живот на младите хора в Шотландия - 

Национална стратегия за младежката работа 2014-2019 

 Обучение на възрастни в Шотландия, Декларация за Амбиция (2014 г.) 

 Грамотни възрастни в Шотландия 2020: Стратегическо ръководство 

 Посрещане на нашите ученици: Стратегията на Шотландия ESOL6 2015-2020 

 

Германия  

През март 2000 г., Европейският съвет в Лисабон подчерта, че ученето през целия живот е 

приоритет на Европейската стратегия по заетостта и акцентира, че ученето през целия живот 

е основен елемент на Европейския социален модел. В съвместно договорената стратегия за 

учене през целия живот във Федерална република Германия (БЛК 2004), федералното 

правителство и Провинциите показват аспектите и връзките на ученето през целия живот, 

които, без предубеждение относно съответните им компетенции, са в общи линии консенсусни 

между Провинциите от една страна, и между федералното правителство и Провинциите, от 

друга. 

През 2001 г. започна националната програма „Изучаване на регионите“ (Lernende Regionen) с 

цел създаване на регионални образователни мрежи за предоставяне на достъп до 

образование за всички граждани. 72 региона, сред които и региона Чам, бяха подкрепени от 

програмата със средства от Министерството на образованието и науката, и от Европейския 

социален фонд (ESF). От 2009 до 2014 г., германското Министерство на образованието и 

науката (BMBF) създаде програмата „Обучение на място“ (Lernen vor Ort), която имаше за цел 

да се отговори на образователните нужди на всички хора и общности, не само в големите 

градове, но и в селските райони, за да се подкрепи ученето през целия живот за всички 

граждани. През 2013 г., тази програма беше последвана "Transferagenturen Kommunales 

Bildungsmanagement" с подкрепата на Министерството на образованието и науката. 

От месец май 2012 г. Баварското Министерство на образованието и културата стартира 

програмата „Образователни региони в Бавария“ (Bildungsregionen in Bayern) с цел 

предоставяне на специално подготвени образователни предложения за младите граждани в 

регионите с цел осигуряване на пригодност за заетост & участие.  

 

Австрия 

В Австрия подходът за Общностно образование е залегнал в Стратегията за учене през целия 

живот в Австрия (LLL: 2020). Основната концепция в нея е „цялостен подход“, който обхваща 

и разглежда всички области на ученето. Стратегията определя целите, които следва да бъдат 

изпълнени до 2020 г. 

Една от тези цели е озаглавена ‚Укрепване на подходите за общностно образование чрез 

общностни съоръжения и организирано гражданско общество“. 

Визията, която стои зад това, е следната: „Ученето е неразделна част от гражданския 

ангажимент и всяка форма на участие се разглежда и като ценно учебно преживяване. По този 

                                            
6 English for Speakers of Other Languages – Английски за хора, за които английският език не е роден език 
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начин, процесите на участие в обучение допринасят за индивидуалното овластяване и за 

осигуряването на възможности за участие чрез самоуправление, като се вземат предвид 

местните и регионалните нужди. Насочваме се към деца, юноши и възрастни от всички етапи 

на живота и възраст, за да им помогнем да оформят живота си и живота на своята общност по 

компетентен и активен начин. Образованието е възможно благодарение на сътрудничеството 

на всички съответни институции на местно и регионално ниво. 

Друга цел „Инвестиции в образование, обучение и професионално обучение за умения и учене 

през целия живот“ на оперативната програма „Заетост в Австрия 2014-2020 г.“, се фокусира 

върху подходи, ориентирани към общността, за да се намалят бариерите пред образованието 

и да се достигне до целевите групи. 

„Създаването на лесно достъпни места за учене и иновативни предложения за учене имат за 

цел да улеснят достъпа до обучение през целия живот, преди всичко за хора, които са в 

неравностойно положение, когато става дума за учене. Терминът Общностно образование не 

се използва в програмата за развитие на селските райони, но стратегията за учене през целия 

живот е изрично включена. По този начин, образованието и развитието на селските райони са 

обвързани.“  

 

България 

България е член на Европейския съюз от 2007 г. насам и е в процес на адаптиране на своите 

приоритети и политики в съответствие с европейските. Ученето през целия живот като 

концепция е новост за България. Към настоящия момент, България изпълнява Национална 

стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020 г. Процентът на хората, които се възползват 

от участието си в дейностите за учене през целия живот, е значително нисък. Причината за 

това е, че наличните инструменти са много малко и са съсредоточени главно върху активната 

политика на пазара на труда. 

В периода 2014 - 2020 г. България изпълнява и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, която стартира национални схеми за: съфинансиране на образованието 

за възрастни, образование за специфични уязвими групи (напр. младежи) и др. 

През 2014 г., в законодателството бяха приети два инструмента за учене през целия живот: 

Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение 

(ECVET) и система за валидиране на неформалното обучение и самообучението в сферата на 

професионалното образование в България. Първите стъпки за популяризиране и повишаване 

на осведомеността относно инструментите бяха предприети през 2015 г. Продължава 

изграждането на капацитет за прилагане на двата инструмента. 

 

Италия 

Концепцията за работа в общността се счита за основен стълб на социалните услуги от 50-те 

години на миналия век, когато обществената работа беше призната като стратегия за 

насърчаване на процесите на демократизация и отговорност в местните общности. Първият 

опит за общностна работа в Италия се осъществява чрез следвоенните възстановителни 

програми, най-вече в южната част на Италия. Тези програми са имали за цел най-вече да 
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възстановят общностните връзки, да се борят с бедността и да насърчат демократично 

участие. 

През 70-те и 80-те години на миналия век обаче, работата в общността в Италия губи своя 

тласък. Една от основните причини за това е невъзможността да се постигне консенсус по 

отношение на координирания подход за общностна работа и подчертаното предпочитание на 

индивидуалния метод. През 90-те години на миналия век, идеята за общност придобива отново 

важност, главно в противовес на нарастващата глобализация и хомологация, настъпила през 

тези години. В резултат на това следващите години се характеризират с нови законодателства 

и политики в подкрепа на общностната работа. През 2000 г., в „Рамков закон за осъществяване 

на интегрираната система от социални услуги“ са изрично включени ключови елементи от 

общностната работа, които насърчават i) мобилизирането на ресурси на общността, ii) 

планирането на участието и iii) участието и отчетността на общността. Въпреки това, 

общностната работа в Италия все още се бори да си проправи път. Още през 2010 г., 

Националният съвет на социалните асистенти стартира обучителна инициатива в цялата 

страна относно значението на общностното измерение в социалните услуги, като подчертава, 

че тази практика все още е далеч от това да бъде изцяло приета от националните 

практикуващи. 

В заключение, възможно е да се очертаят някои ключови аспекти на общностната работа в 

Италия: 

1. Общностната работа е тясно свързана със социалните услуги и е насочена основно към 

оказване на помощ на групи в неравностойно положение, макар че отчасти включва 

клубове за развлечения и асоциации за обучение на възрастни; 

2. Индивидуалният подход е по-широко използван от общностната работа; 

3. Развитието на общностната работа е все още ограничено, въпреки че има скорошни опити 

този подход да се направи по-масов. 
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5. Улесняване на общностното обучение като Инструмент 

 

Курсът за Фасилитатор на общностното обучение (ФОО) предлага да отговори на 

нуждите на онези, които започват формално обучение в областта на Общностното 

обучение и развитие (ООР). Целта на този курс е да запознае студентите с принципите 

и етиката на ООР, да изгради разбиране за основните движещи сили в ООР и да 

представи личностните качества, необходими за работа в този сектор. 

Има два възможни начина за предлагане на този курс за ФОО. Първият е на 

организации, работещи с общностни групи - това ще подобри съвместната им работа, в 

съответствие с ценностите на ООР за посрещане на нуждите на общностите. По този 

начин, курсът ще помогне на организации и професионалисти да работят заедно и 

директно с общностни групи, да се ангажират по-целенасочено, работейки в ефективно 

партньорство. Вторият начин за предлагане на курса е на отделни хора, тъй като той ще 

подобри техните умения и техники, и ще спомогне за по-доброто цялостно разбиране за 

ООР. 

При създаването на съдържанието на курса партньорските организации 

разгледаха съществуващите национални приоритети (по този повод от Шотландия7) за 

ООР. Четири области бяха подчертани: 

 

 

В допълнение, партньорите разгледаха и т. нар. Двойни стълбове на 

Общностното развитие8 9: 

                                            
7 Шотланско правителство (2004), Шотландски изпълнителни насоки за Общностно обучение и развитие за 
съвместна работа и обучение за изграждане на по-силни общности: 
http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32159  
8 Шотланско правителство (2015) Национлни стандарти за общностно ангажиране 
9 Стив Скинър, (2006), Укрепване на общностите, издател: CDF 

http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32159
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Използвайки тези две групи с критерии, партньорите изградиха рамка, която ще 

посрещне нуждите на тези критерии и нуждите на участниците в курса, и разработиха 

курс, базиран на модулен подход. 

В разработването на настоящия курс бяха включени основните ценности на ООР: 

● Самоопределение 

● Включване 

● Овластяване 

● Работа в сътрудничество 

● Насърчаване на обучението като дейност през целия живот10  

Освен това, в рамките на модулния курс се дава признание и на основната етика, 

разглеждана като неразделна част от работата в сферата на ООР. 11 

 

                                            
10 Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия 2015 
http://109.233.117.82/standards_council/?page_id=542 
11 Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия (2015), Етичен кодекс за 
Общностно обучение и развитие: http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=100 

http://109.233.117.82/standards_council/?page_id=542
http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=100
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Специфичните цели на настоящия курс, заимствани от Съвета за стандарти за 

Общностно обучение и развитие за Шотландия, са както следва12: 

 

Разработеният курс взима под внимание описаните по-горе фактори: национални 

приоритети, Двата стълба, ключовите ценности и етиката на ООР. Самите модули, както 

са описани по-долу, са представени като група взаимосвързани области на обучение 

(подробно описание на всички модули е представено в глава 8.3). 

 Основен етос 

Настоящият курс е насочен към организации, които работят с общностни групи и 

индивиди, за да насърчават по-съгласувана съвместна работа, да разбират и да се 

съобразяват с нуждите или проблемите, които общностите преживяват. Този курс може 

също така да подпомогне общностните организации за укрепване на уменията, 

способностите и увереността на индивидите и на общностните групи да предприемат 

ефективни действия и да поемат водеща роля в развитието на общностите си. 

Това е, по дефиниция и цел, професионален курс за местни жители. Макар да 

съдържа академични елементи, основната му цел е да се повиши осведомеността и да 

се даде възможност на хората да придобият умения, за да направят разлика в работата 

си с общностни групи. Поради това, не са необходими официални образователни 

квалификации за участие в този курс, въпреки че опитът е желателен. Ключът е в 

желанието да се учи и да се увеличи способността им да работят по този начин. 

Основната перспектива на този курс е да се премине от традиционния 

йерархичен подход към този, който е воден от нуждите и фокусът е върху самите 

общности като отправна точка за всяка намеса.  

                                            
12 Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия (21015), Компетенции за 
Общностно обучние и развитие: http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=8 

http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=8
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6. Улесняване на общностното обучение като Холистичен 

подход 

6.1 Основни елементи 

Улесняването на общностното обучение следва да се разбира като холистичен подход 

на различни нива: 

● Активни участници и полета 

Една от основните характеристики на подхода на Общностно образование или 

Общностното обучение и развитие (ООР) е холистичният аспект: „Това е холистичен 

подход, който подчертава връзката между човека и неговата непосредствена 

среда, често с придържането към неопределена стойност на желанието за 

солидарност и сътрудничество между общността. Проблемите се разглеждат 

като взаимосвързани и не се разделят на традиционните граници на 

здравеопазването, жилищното настаняване, образованието и социалното 

благосъстояние. Всички опити за постигане са изцяло основани на културата и 

вярванията на общността.“ 13 

Това означава, че улесняването на общностното образование обхваща повече от 

една област от обществен интерес и с холистичния си подход - в страни, които все 

още нямат традиция в ООР, може да се наложи да се обърне към заинтересовани 

страни, мрежи и мултипликатори от различни сектори, министерства и работни 

сфери. Тема, която ще бъде разгледана по-подробно по-долу в настоящата глава. 

Освен това, улесняването на общностното обучение ще включи по холистичен начин 

работата както с индивиди, така и с групи, в по-нататъшните учебни процеси. 

● Вземане на решения/ Избор на теми 

Въз основа на шотландския подход за ООР, програмите за ООР трябва да бъдат 

разработени в партньорства за общностно планиране, за предпочитане с подход 

„отдолу-нагоре“, различни местни участници и те да се отнасят до специфични 

местни проблеми. Този холистичен подход за включване на всички заинтересовани 

участници, идентифициране на общностните теми и формиране на местни групи за 

ООР, цели постигането на общата цел на ООР, която е „да направи положителни 

промени в живота им [на хората] и техните общности чрез учене“14. МакКонъл 

интерпретира Общностното образование и като „холистичен подход към 

образователния интерес, обучителните изисквания и социалните интереси на 

                                            
13 Чарли Макконъл: Общностно обучение и развитие. Създаването на овластяваща професия. Ревизирано 
трето издание, март 2002 г., стр. 174. (http://109.233.117.82/standards_council/wp-
content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf) 
14 http://www.gov.scot/resource/0039/00394611.pdf, стр. 4 

http://109.233.117.82/standards_council/wp-content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf
http://109.233.117.82/standards_council/wp-content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf
http://www.gov.scot/resource/0039/00394611.pdf
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хората, които са придобили малко от началното/ крайното си образование, и 

асортимента от допълнителни екстри, приложени към него“. 15 

Фокусът на работата в общността се поставя върху корпоративното ангажиране със 

социалните въпроси, което увеличава възможностите на индивидите и на общността 

чрез съвместна работа. Общностното обучение играе важна роля за избягване на 

социалното изключване на хора. Предоставянето на възможности за учене през 

целия живот  на хората, ангажирани в общностите, има за цел да ги насърчава да 

допринасят за развитието на общностите. Поради това, улесняването на 

общностното обучение трябва да стане неразделна част от процеса по общностно 

развитие, допринасяйки за индивидуалното обогатяване и социалното развитие на 

общността. 

По принцип, Общностното образование позволява процеси „отдолу-нагоре“ и 

„отгоре-надолу“. Заедно с участието на всички заинтересовани общностни групи и 

заинтересовани страни при избора на теми и вземането на решения - този факт 

набляга на холистичния подход. 

● Образователни и обучителни процеси 

В доклада на ЮНЕСКО от 1996 г.: „Образованието: скритото съкровище“, Жак 

Дельор определя четирите стълба на образованието: Да се научим да знаем, Да се 

научим да правим, Да се научим да живеем заедно с другите, Да се научим да бъдем. 

За последния той отбелязва: „В тази връзка образованието не трябва да 

пренебрегва който и да е аспект от потенциала на човека: спомен, разсъждение, 

естетически смисъл, физически способности и комуникативни умения“ 16. Вторият 

сборник с материали на UNESCO-APNIEVE (Юнеско - Азиатско-тихоокеанска мрежа 

за международно образование и ценностно образование) от 2002 г. „Да се научим да 

бъдем - холистичен и интегриран подход към ценностите за образование за човешко 

развитие“ стига дори още по-далеч и „вярва в холистичен и интегриран подход за 

образоването на човек като индивид и като член на обществото, и се фокусира 

върху цялостното развитие на измеренията и способностите на човека: 

физическо, интелектуално, естетическо, етично, икономическо, социално-

културно, политическо и духовно, тъй като той се свързва с други хора в 

семейството, общността, нацията, региона и света“.17 

Освен това, от дидактическа гледна точка, специфичният курс за Улесняване на 

общностното обучение включва и набор от ресурси (презентации, видеа, ролеви 

игри, текстове, дискусии), които правят ученето привлекателно и ефективно за 

всички типове обучаеми и стилове на учене. Това означава холистичен по смисъла 

на Агенцията за осигуряване на качество в областта на висшето образование във 

Обединеното кралство в доклада „Младежка и общностна работа“, публикуван през 

                                            
15 Чарли Макконъл: Общностно обучение и развитие. Създаването на овластяваща професия. Ревизирано 
трето издание, март 2002 г., стр. 100 (http://109.233.117.82/standards_council/wp-
content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf) 
16 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf, стр. 35 
17 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001279/127914e.pdf  

http://109.233.117.82/standards_council/wp-content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf
http://109.233.117.82/standards_council/wp-content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001279/127914e.pdf
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2009 г .: „Образователната практика има за цел да ангажира тялото, ума, 

сърцето и духа“18. 

Заедно с холистичния си подход на различните нива, Общностното образование 

е ключов участник в стратегиите за учене през целия живот. То има за цел личностно 

развитие на индивидите и тяхното социално приобщаване. Учебният процес в рамките 

на Общностното образование се фокусира върху развитието и поддържането на знания, 

умения и компетенции. Тези три категории са в основата и на Европейската система за 

кредитиране на професионалното образование и обучение19 (ECVET), когато става дума 

за описанието на така наречените учебни резултати. Този европейски инструмент 

помага на хората по-лесно да получат валидиране и признаване на свързаните с 

работата им умения и знания, придобити в различни системи и държави20. Акцентира се 

върху компетенциите, които се отнасят до тях от холистичен подход. Компетенциите 

включват не само знания и умения, но и способности за прехвърляне и прилагане на 

знания и умения в определен контекст. Холистичният подход обхваща различни 

измерения на компетенциите като лична, социална комуникация, методология и 

компетентност на дейността и вземане на решения21. В резултат на това, придобитите 

компетенции могат да се прилагат в различни житейски ситуации. 

Фасилитирането основно означава процесът на подпомагане и насърчаване на 

индивидите и групите да изследват, да научават и да правят промени. Целта на 

улесняването (фасилитирането) на общностното обучение е да популяризира 

образованието и да развива общностите чрез обучение безирано на общността. 

Улесняването на общностното обучение надхвърля предоставянето на учебни 

материали или обучения на членовете на общността и укрепва обмена на знания и опит. 

Работата в общността е практика на формалното и неформалното образование, което 

насърчава обучението на индивидите и развитието на общностите. Една от целите на 

проекта „Улесняване на общностното обучение“ е да подпомогне развитието на 

компетентността на персонала на всички нива, както доброволци, така и наети 

работници, които от своя страна инициират и предлагат регионални или местни процеси. 

Организираните дейности за участниците ще бъдат платформа за обмяна на опит и 

дори за обсъждане на нови идеи, включващи и трите нива на холистичния подход: 

събиране на различни участници и области на работа, избиране на общи теми и 

предлагане на привлекателни и разнообразни учебни материали. 

6.2 Принципи 

Според шотландското правителство, което е един от лидерите в тази сфера, 

всяка дейност свързана с ООР трябва да се базира на следните принципи22: 

                                            
18 http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-benchmark-statement-Youth-and-community-
work.pdf, стр. 12 
19 https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 
20 Проектът УОО също ще използва този подход за описване на резултатите от обучението на модулите от 
учебната програма за ФОО 
21 Уитънтън, Джонатан / Деламаре-Льо Деист, Франсоа / Струнфлег, Ема: Типология на знанията, уменията 
и компетенциите: изясняване на концепцията и прототипа. Референтна серия на Cedefop; 64. Люксембург.  
22 http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32161 

http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-benchmark-statement-Youth-and-community-work.pdf
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-benchmark-statement-Youth-and-community-work.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32161
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● Овластяването се определя като окуражаване на хората да взимат решения и да 

влияят върху проблемите, които засягат тях и техните общности. Овластяването на 

членовете на общността може да мотивира активното им участие в обществото. 

● Участието означава подпомагане на хората да участват в процеса на вземане на 

решение. 

● Въз основа на принципите на приобщаване, равенство на възможностите и 

антидискриминация се признават нуждите на подкрепата за преодоляване на 

бариерите. 

● Самоопределянето се определя като подпомагане на правата на индивидите да 

правят сами своя избор. 

● Признаването, че много организации могат да допринесат за осигуряването на 

ресурсите за ООР, се основава на принципа: Партньорството означава, че много 

участници могат да допринесат за ООР и следователно ресурсите трябва да се 

използват ефективно23. 

В изследователския доклад „Да се слушате един друг, за да учите заедно“, 

публикуван през 2013 г., Клеменз-Келих и Бенеке определят следните принципи на 

Общностното образование за Австрия: 

● Двойна употреба 

● Овластяване 

● Мултикултурен подход 

● Участие 

● Общностно развитие 

● Учене през целия живот 

Двойна употреба: В Общностното образование ресурсите и помещенията (напр. 

класните стаи) биха могли да се използват за няколко цели, което води до положителни 

ефекти от икономическа гледна точка. 

Овластяване: Подпомагане на индивидите в процеса на откриване на силни им 

страни и мотивирането им да използват собствените си ресурси за разработване на 

решения на проблеми. Овластяването може да мотивира активното им участие в 

обществото и следователно трябва да бъде подкрепено на три нива: семейство/ 

квартал, общност и национално ниво. 

Мултикултурният подход в Общностното образование има дълга традиция и 

означава, че всяко разработване или прилагане на мултикултурни аспекти ще бъде 

инициирано от членове на различни етнически групи като подход "отдолу нагоре". 

Участието като принцип на Общностното образование означава участието на 

хора и организации в процесите на вземане на решения. 

                                            
23 http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32161 
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Общностното развитие означава създаване и утвърждаване на структура, която 

да даде възможност на общностите да участват в обучителните процеси, които имат за 

цел разработването на стратегии за решаване на проблемите на общността. 

Ученето през целия живот е ключовият термин в съвременната европейска 

образователна политика. В Терминологията на европейската образователна и 

обучителна политика на ЕЦРПО (Европейски център за развитие на професионалното 

обучение), публикувана през 2014 г., то се определя като: "Всички обучителни дейности 

предприети през целия живот, с цел подобряване на знанията, уменията/ компетенциите 

и/ или квалификациите по лични, социални и/ или професионални причини." 24 

Въпреки че принципите в Шотландия и Австрия не са съвсем еднакви, има голямо 

припокриване. И двете концепции се съсредоточават върху участието и овластяването 

като основни принципи на Общностното образование. 

6.3 Нови задачи в Общностното образование 

Общностното образование не е статично понятие и е свързано с различни 

области на обществения живот. Задачите му се променят в съответствие с новите 

аспекти на Общностно образование и Общностно обучение и развитие. В книгата си 

„Общностно обучение и развитие - създаване на овластяваща професия", Чарли 

Макконъл обобщава и сравнява различни публикации, свързани с ООР. Сред тях е 

докладът на Шотландския съвет за Общностно образование - „Обучение за промяна – 

Доклад за Общностно образование“, публикуван още през 1984 г., където са споменати 

„някои от „допълнителните отговорности и интереси“, които Общностното образование“ 

е „развило“ през последните осем години [1976-1984]: ООВ (Основно образование за 

възрастни), професионално обучение, безработица, бедност, право на благосъстояние, 

информационни технологии, ресурсни центрове, образование на жените, детски игри, 

хора с увреждания, мултикултурно образование, възрастни хора, обществени училища 

и т.н.“ 25. Всички те са все още задачи на Общностното образование. Въпреки това са се 

появили и нови задачи, свързани с развитието и предизвикателствата през последните 

30 години. Шотландското правителство обобщава през 2012 г. „Нашите общности са 

изправени пред големи предизвикателства от по-широката икономическа перспектива, 

намаляващите публични разходи и променящата се демографска ситуация. Но 

Шотландия не може да си позволи потенциалните последици от високите равнища на 

младежка безработица, упадъка на уязвимите общности и предизвикателствата пред 

все по-застаряващото население. Затова е важно да изградим устойчиви общности и да 

освободим таланта на хората (особено на младите хора) в Шотландия“ 26. 

Променящите се демографски особености в Общностното образование се 

отнасят до застаряването на населението, съчетано с все повече и повече домакинства 

от един човек. Освен това, в Европа процентът на изложените на риск от бедност 

нараства от 16,5% през 2010 г. на 17,3% през 2015г., като бедността е определена като 

60% от средния разполагаем общ доход на еквивалентна единица. Тази ситуация се 

                                            
24 http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-
learning/european-inventory/european-inventory-glossary#L 
25 Чарли Макконъл: Общностно обучение и развитие. Създаването на овластяваща професия. Ревизирано 
трето издание, март 2002 г., стр.  253 
26 http://www.gov.scot/Resource/0039/00394611.pdf, стр. 3 

http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#L
http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#L
http://www.gov.scot/Resource/0039/00394611.pdf
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сблъсква с 25,1% от домакинствата от един човек през 2014 г. 27 Освен това „децата са 

били възрастовите групи в най-голям риск от бедност или социално изключване през 

2015 г.“. 

Евростат посочва следните фактори, които оказват влияние върху този риск: 

● самотни родители с деца на издръжка 

● домакинства с много ниски нива на трудова интензивност, изправени пред парична 

бедност 

● ниско образовани родители 

● чуждестранен произход 

● условия на живот28 

Всички тези фактори трябва да бъдат адресирани от Общностното образование, 

за да се подобри бъдещата ситуация в Европа. 

На 22 януари 2011 г. Конвенцията за правата на хората с увреждания влезе в 

сила за ЕС: „ЕС, както и държавите - членки, които са страни по Конвенцията на ООН, 

се ангажират да поддържат и защитават правата на хората с увреждания, както е 

заложено в Конвенцията на ООН.“29 За образователния сектор, а оттам и за 

Общностното образование, това също е нова задача, регламентирана в европейското 

право. 

От 2015 г. насам, Европа е изправена пред най-голямото миграционно движение 

след Втората световна война, от голям брой бежанци идващи в Европа от Сирия, 

Афганистан, Еритрея, Нигерия, Сомалия и други страни в Близкия изток и Африка. Това 

е не само предизвикателство, но и задача на образователните системи да интегрират 

тези мигранти в Европа. Както вече споменахме, темата за мултикултурното 

образование е разглеждана още през 80-те години на миналия век, но поради големия 

брой бежанци в днешно време тя ще бъде ключова тема в Общностното образование 

през следващите години. В същото време има и политически движения, фокусирани 

върху националните интереси в много европейски страни. Съвременното Общностно 

образование ще трябва да се изправи срещу напрежението между възраждането на 

национализма, от една страна, и успешната интеграция на мигрантите от много 

различни държави, от друга. 

Една от причините за огромното бежанско движение е глобализацията, която е 

свързана също и с дигиталните подобрения през последните десетилетия. В днешно 

време общностите трябва да се разглеждат не само на регионално ниво, но и като 

виртуални общности. Социалните медии могат да помогнат за подобряването на 

съвременното Общностно образование. По този начин дигиталната революция е не 

само предизвикателство, но и възможност за Общностно образование, тъй като всички 

технологии могат да бъдат използвани в ежедневната работа и предлагат голям 

                                            
27 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics#At-risk-of-
poverty_rate_and_threshold 
28 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
29 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics#At-risk-of-poverty_rate_and_threshold
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics#At-risk-of-poverty_rate_and_threshold
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138
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потенциал за атрактивно обучение (напр., смартфоните могат да се използват за 

създаване на филмови клипове, за бърз достъп информация в интернет и т.н.). 

Бъдеща задача на Общностното образование ще бъде и признаването и 

валидирането на ученето. В препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г.30 относно 

валидирането на неформалното и самостоятелното обучение се припомня значението 

на темата. От европейските държави се изисква да предоставят стратегии за това как 

да се валидират резултатите от обучението, включително от неформалното и 

самостоятелното обучение. До 2016 г. само пет държави в Европа (Австрия, Белгия, 

Франция, Ирландия, Исландия и Латвия) са предприели мерки за валидиране на 

неформалното и самостоятелното обучение в сектора на образованието за възрастни31. 

Тясно свързано с документирането, признаването и валидирането на неформалното и 

самостоятелното обучение ще бъде и управлението на качеството на предложенията 

на Общностното образование. Високото качество на предлаганите услуги в сферата на 

Общностното образование от своя страна, ще доведе до по-добри резултати от 

обучението. 

Тъй като Общностното образование се реализира чрез участие и обмен на опит, 

до голяма степен то зависи от активното участие на гражданите в конкретния регион и 

от политическите процеси. Мотивацията на жителите да участват в работата в 

общността, включването им в процеса за улесняване на обучението, предоставянето им 

на достъп до формални, неформални и самостоятелни образователни процеси, които 

им дават възможност да се самоорганизират са задачите на Общностното образование, 

които не са загубили значението в сравнение с предишните години и десетилетия. 

Общностното образование играе ключова роля за насърчаване на активното 

гражданство в Европа. 

6.4 Предизвикателства  

Предишната глава, описваща новите задачи на Общностното образование, вече 

обобщи някои от днешните предизвикателства: 

● променящи се демографски особености 

● по-висока безработица и риск от безработица за младото поколение 

● интегриране на голям брой бежанци, мигранти 

● дигитални подобрения / глобализация 

● признаване и валидиране на неформалното и самостоятелното обучение. 

Съществуват обаче още по-предизвикателни фактори, които ще повлияят върху 

бъдещите дейности в сферата на Общностното образование. Преди всичко, това е 

политическата ситуация в страните и регионите, която ще има пряко въздействие върху 

финансирането, следователно и върху дейностите за Общностно образование. Още 

през 2012 г. шотландското правителство заявява: „осъзнаваме, че настоящият 

                                            
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF 
31 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4148, Мониторинг на използването 
на валидиране на неформалното и самостоятелното учене, Тематичен доклад за актуализирането през 
2016 г. на европейския инвентаризационен списък за валидиранер, стр.14 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4148
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финансов климат е от значение и че има нарастваща необходимост от интервенции и 

експертиза за Общностно обучение и развитие, но понастоящем има ограничен обхват 

на допълнителните инвестиции. Надяваме се, че партньорите по Общностно планиране 

ще се справят с това предизвикателство, като се съсредоточат върху превенцията и 

търсенето на иновации при използването на съществуващите ресурси, включително 

финансирането за Промяна и Възобновяване.“32 Предвид настоящата политическа 

рамка в Европа, която се сблъсква с национални движения в много държави, 

гласуването за излизането на Великобритания от ЕС, дългата финансова криза в Гърция 

и бежанският проблем като основна задача за европейските страни, значението на 

шотландското изявление все още е релевантно - може би дори повече. Въпреки че това 

изявление подчертава състоянието в Шотландия, където концепцията за Общностно 

обучение и развитие се е прилагала успешно през годините, то е приложимо и за много 

други европейски страни. Ще бъде предизвикателство да се получи финансова 

подкрепа за дейности, които вече се реализират, но ще е дори още по-трудно за всички 

иновации в Общностното образование, които не са пряко свързани с темите, които са в 

центъра на вниманието. 

Предизвикателството от намаляването на публичните разходи беше една от 

причините, поради които шотландското правителство още през 2012 г. публикува 

„Стратегическо ръководство за партньорства за Общностно планиране: Общностно 

обучение и развитие“, за да даде насоки как да се справим с тези проблеми и как да ги 

решим на регионално или местно ниво. Създаването на партньорства ще създаде 

синергии - и поради това може да се каже, че този шотландски подход се стреми към 

същата цел, посочена по-горе като „двойна употреба“ - един от принципите на 

Общностното образование в Австрия. 

Друго предизвикателство в процеса за улесняване на Общностното образование 

е достигането до различните целеви групи. От особено значение е установяването на 

връзки между младите хора и общностите. Подпомагането на отношенията и 

комуникацията между хората на различни етапи от техния живот е друго 

предизвикателство, пред което трябва да се изправи Общностното образование, като 

отчете и местния контекст на общността. Общностите могат да бъдат на различно ниво 

на тяхното развитие. Предизвикателство за улесняване на Общностното образование е 

и свързване на нуждите на общността с планирането на образованието. 

Едно десетилетие на електронно опосредствана комуникация между индивидите 

доведе до развитието на нови групи и общности. Фасилитаторите на Общностното 

обучение имат по-скоро ограничено въздействие върху онлайн общностите - 

предизвикателство, пред което трябва да се изправим. Важно е обаче да има обучение 

за Улесняване на Общностното образование, което отразява не само новите средства 

с техните възможности за преподаване и работа, но и нуждите на фасилитаторите, за 

да актуализират компетенциите си със съвременни технологии. 

                                            
32 http://www.gov.scot/resource/0039/00394611.pdf, стр. 8 
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6.5 Участници 

В процеса на Общностно образование участват много различни участници, които 

могат да се различават от държава до държава, в зависимост от политическата и 

местната/ регионалната структура. 

В Шотландия „повечето партньорства за ООР имат представителство от 

местните власти, полицията, колежите на последващо обучение, здравните съвети и 

доброволческия сектор. Това отразява обхвата на приноса на ООР към развитието на 

възможностите за учене през целия живот, подобряване здравето и благосъстоянието 

на хората и общностите, и насърчаване на безопасни и жизнени общности.“ 33 

За Австрия, заинтересованите страни от политиката, регионалните / местните 

власти, общините, финансиращите организации или всяка организация, интересуваща 

се от процесите на Общностното образование, играят ролята на пазители, които 

представляват подхода „отгоре надолу“. Те ще осигурят ресурсите, ще подпомогнат 

прилагането на Общностното образование с дейности и ще осигурят устойчивостта на 

процесите и резултатите на Общностното образование в стратегиите за учене през 

целия живот. От друга страна, подходът „отдолу нагоре“ се представлява от граждани, 

учащи, активисти и разпространители, които могат да инициират процеса на Общностно 

образование, както и да го управляват и организират. Те ще придобият знания, умения 

и компетенции, за да допринесат активно за осъществяването на Общностно 

образование на регионално ниво, като също така осигурят устойчивостта му за 

бъдещето.34 

Обхватът на професионалната практика в Общностното образование може да се 

състои от обществени доставчици на услуги като училища, образователни центрове, 

младежки центрове и центрове за възрастни, доставчици на услуги за подкрепа и 

напътствие. Участниците ангажиране с улесняване на образованието в общността, са 

практикуващи, както доброволци, така и професионалисти. Те биха могли да имат 

различен образователен, професионален и културен опит. 

За да се постигнат най-добри резултати за обучаващите се в сферата на 

Общностното образование, е от съществено значение да се управляват процесите на 

преход между различните възможности за обучение. Това е причината, поради която е 

важно работата в мрежа на участващите организации и индивиди. 

6.6 Отговорности 

Общностното образование включва редица участници, които бяха споменати в 

предходните параграфи. То оперира в политическа и стратегическа среда, която се 

характеризира основно с принципи, съдържание и структури.35 Това е задача и 

следователно отговорност на Фасилитатора на Общностното образование да действа 

като посредник и да си сътрудничи с всички ангажирани групи. Основната отговорност 

                                            
33 http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=542 
34 Бенеке, Елке / Гаууе, Хайди / Соуер, Доротея / Клеменц-Келих, Барбара: чух, научих, участвах; май 2014, 
стр. 12-13. 
35 Бенеке, Елке / Гаууе, Хайди / Соуер, Доротея / Клеменц-Келих, Барбара: чух, научих, участвах; май 2014, 
стр. 25 

http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=542
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ще бъде да се осигурят текущите дейности за Общностно образование, за да се създаде 

или запази живота на работа в общността. Това включва различни компетенции и 

отговорности, като умения за комуникация на високо ниво и работа в мрежа, творчество 

и професионални знания. Фасилитаторът на Общностното образование ще има не само 

ролята на посредник между политически заинтересовани страни, доставчици на 

образователни услуги и обучаващи се, но също може да се наложи да изпълнява и 

ролята на координатор в случай на финансови въпроси, управление на проекти или 

ефективно използване на време и ресурси. 

В този смисъл всеки от ангажираните участници има свои отговорности, които 

също могат да варират спрямо контекста или региона. Въпреки това, улесняването на 

Общностното образование има някои общи задачи и съответни отговорности. С оглед 

на изходната точка за Общностно образование като холистичен (цялостен) подход, 

отговорностите варират от работа с участниците, управление на процесите „отдолу-

нагоре“ и „отгоре-надолу“ до осигуряване на многообразни учебни материали. 

6.7 Развитие на общността 

Развитието на общността означава съвместна работа на индивидите и 

институциите, ангажирани в общността, участниците в процеса независимо от това дали 

имат ролята на пазители или ролята на учащи/ активисти. Най-важната задача на 

процеса на развитие на общността е създаването на необходимите структури, които 

дават възможност участието да бъде един от основните принципи на Общностното 

образование. 

В настоящото си ръководство („Работа и обучение заедно“, 2004 г.), Шотландия 

очерта три национални приоритета. Освен постиженията чрез обучение за възрастни и 

за млади хора, „постижение чрез изграждане на капацитет на общността“. Тъй като 

Шотландия е една от водещите страни в света в областта на Общностното образование, 

интересно е да се види, че тези приоритети не са се променели от повече от десет 

години. 

Изграждането на капацитет също така означава да се активират уменията на 

общността, за да се намерят решения на проблемите на общността и да се приведат в 

изпълнение. Това трябва да се разглежда като „посрещане на собствените си нужди, 

ангажиране на и влияние върху вземащите решения“36 - в този смисъл, да се прилага 

холистичен подход към решаването на проблемите и благосъстоянието на дадена 

общност. 

 

 

 

 

                                            
36 http://www.gov.scot/Resource/0039/00394611.pdf, стр. 5 
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7. Улесняване на общностното обучение като задача 

7.1 Организации 

Основната задача на Общностното обучение е създаването на необходимите 

структури, които дават възможност за участие за всички, това означава улесняване на 

учебния процес за индивиди, групи и общности, за да се подкрепи активното им участие 

в общността. 

Тази задача включва най-малко три групи организации, които биха могли да се 

възползват от работата, свързана с Общностното обучение на организационно ниво: 

● организации за обучение на възрастни 

● агенции за местно/ регионално развитие 

● доброволчески/ благотворителни организации 

● местни власти 

● училища 

● младежки/ общностно организации 

7.2 Защо организация за обучение на възрастни да работи в сферата на 

Общностното обучение (ОО)? 

Заедно с училищното образование, висшето образование и професионалното 

образование и обучение, образованието за възрастни е един от образователните 

стълбове, който също се подкрепя от европейската политика. В някои държави-членки 

на Европейския съюз, като Германия (напр. Бавария37) или Австрия, има законово 

изискване образованието за възрастни да бъде организирано и финансово 

подпомогнато от властите на регионално / общинско / общностно равнище. 

В същото време, тази мисия ще предполага и че образованието за възрастни 

поема отговорност да има широка мрежа от образователни възможности за възрастни 

в съответен регион. Това означава, че всеки човек, независимо дали е мъж или жена на 

20 или на 70 годишна възраст, местен гражданин или преселник, живеещ в град или в 

село, ще намери широк спектър от курсове в различни области на дейност. Специално 

за селските райони това може да е предизвикателство. 

Концепцията за Общностно обучение, описана в този документ, с разнообразните 

ѝ възможности и идеи, е много подходящ инструмент за доставчиците на образователни 

услуги за възрастни. Те могат да се възползват от синергичните ефекти и мрежи, които 

биха могли да бъдат изградени в процеса на развитие на общността. 

                                            
37 http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf-139?hl=true 
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7.3 Защо агенция за местно/ регионално развитие да работи в сферата на 

ОО? 

Общностно образование ще бъде от еднакво значение за тях, както и за 

доставчиците на образователни услуги за възрастни. 

Основната грижа на агенциите за развитие е да идентифицират и да се 

възползват от всички регионални или местни синергични ефекти, които биха могли да 

помогнат за подобряване на местните/ регионалните структури и да направят района 

по-привлекателен. 

Работата с концепцията за Общностно образование може да отвори много врати 

към откриването на такива синергии и да развие нови мрежи на местно/ регионално 

ниво. Обучителните модули и резултатите от проекта по Еразъм+ „Улесняване на 

общностното обучение“ предлагат разнообразие от готови документи и ресурси, с които 

да се работи, за да се доразвие общност или регион, където и да е в Австрия, България, 

Германия, Италия или Шотландия, или дори отвъд тези държави. 

7.4 Защо доброволческа организация да работи в сферата на ОО? 

Освен споменати вече като довод за доставчиците на образователни услуги и за 

агенциите за местно/ регионално развитие синергичните ефекти, които също биха 

повлияли и на доброволческите организации - в много случаи тези организации не 

разполагат със значителни финансови средства. 

Поради тази причина свободно предоставените и достъпни материали, 

разработени в рамките на проекта „Улесняване на общностното обучение“, биха могли 

да помогнат на доброволческите организации да подобрят услугите си на местно и 

регионално ниво. 

Както и при всяка друга организация, така и при доброволческите организации е 

най-важно те да не губят време и пари, за да извършват работи или задачи, които вече 

се покриват от други доставчици. Самите доброволци обаче търсят значими задачи и 

занимания, които биха донесли полза и предимство на местното население, получаващо 

тези услуги, както и на тези, които предоставят услугите. 

В дългосрочен план, всяка доброволческа организация е привлекателна за 

доброволците, само ако те харесват предлаганите от нея дейности и задачи. Поради 

това, включването на концепцията за Общностно образование като задача на дадена 

доброволческа организация, ще допринесе да се избегнат дейности, които не са 

ориентирани към целта или не са целенасочени за техния "персонал" и впоследствие за 

техните "клиенти". Доброволческите организации ще се съсредоточат върху някои 

ключови задачи, които могат да се впишат идеално в основните им компетенции. 

Специализираното по-нататъшно обучение ще бъде допълнително предложение 

за доброволците и конкурентно предимство сред различните доброволчески 

организации. Всички резултати от проекта, заедно с учебната програма и концепцията 

за оценка на обучението за „Улесняване на общностното обучение“, предлагат 

атрактивна концепция за доброволческите организации. 
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8. Улесняване на общностното обучение като Компетенция 

 

Проектът „Улесняване на общностното обучение“ се занимава с разработването, 

изпълнението и разпространението на учебна програма за „Фасилитатор на 

общностното обучение“ (ФОО), както и учебна програма за „Общностен активист“. Преди 

началото на проекта през септември 2015 г. не съществуваше програма за обучение на 

дейци, иницииращи местни или регионални учебни процеси, които да укрепят 

Общностното образование (ОО) като основна задача в партньорските държави. 

Съществуват курсове за Общностно развитие (ОР), но образованието и обучението са 

просто загатнати в тях. Съществуват и концепции за надграждащо и затвърждаващо 

обучение, но те не включват общностното развитие. Настоящият проект свързва 

общностното образование и общностното развитие, като по този начин допринася за 

индивидуалното (чрез обучение), както и за колективното (чрез развитие на общността) 

развитие. 

Позовавайки се на обратната връзка от експерти от всички страни и на опита на 

партньорските организации, беше направено сравнение на обучителните програми в 

приложимите области. Резултатите показват, че допълнителната стойност на учебните 

курсове за ФОО и ОА се състои главно в двустепенния подход при свързването на ОО 

и ОР, с фокус върху ОО, с подходите за ОО, в конкретна целева аудитория, във връзката 

с общностите - иновативна педагогическа концепция в международен аспект. 

Основните цели за разработването на двата обучителни курса са: 

● Допринасяне за професионализирането на обучнието за възрастни в областта на 

ОО чрез разработването на двустепенна система за обучение за процесите на ОО 

● Създаване на подходи за ОО на международно ниво чрез разработване и прилагане 

на транснационална концепция за обучение 

● Увеличаване на участието и ангажираността на гражданите на местно / регионално 

ниво 

● Свързване на индивидуалното (развитие на убеждението за самооценка и 

овластяване) и колективното обучение (подобряване на социалния капитал) 

● Увеличаване обхвата на дейност на доброволците 

● Въвеждане на ОО в процесите на ОР, показване на учебните процеси в дейностите 

за ОР, и по този начин развиване на модел на сътрудничество между регионалното 

/ кварталното развитие и образованието за възрастни 

● Улесняване на обучението в общности, които досега са пренебрегвани от учебни 

заведения за възрастни 

● Увеличаване обхвата на дейностите на организациите за обучение за възрастни и 

за ОР: за достигане на целеви аудитории, мобилизирането им и прилагането на 

методи ориентирани към възрастните за за надграждащо и затвърждаващо 

обучение. 
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В рамките на широкия обхват на областите на Общностно образование има 

непрекъснат процес относно компетенциите, които хората трябва да покриват при 

работата си с общности. Партньорите по проекта по „Еразъм +“ разработиха двата вида 

учебни програми, които се занимават с умения, знания и компетенции. От една страна 

е учебна програма за Фасилитатори на общностното обучение (ФОО), които работят 

като представители и обучители на Общностни активисти. ФОО организира курсове за 

продължаващо обучение, развива образователни стратегии и повишава 

осведомеността относно образованието. ФОО са хора, наети в регионални организации 

за обучение на възрастни или регионално развитие, или младежки организации. 

От другата страна е учебната програма за Общностни активисти (ОА), 

доброволци, ангажирани в общността си, които искат да получат подходящо 

продължаващо обучение, за да управляват процесите на развитие в своята общност. 

Продължаващото обучение, което овластява ОА да развиват и насърчават 

образователни процеси в общностите се концептуализира. 

Създаването на Фасилитатор на общностното обучение, който работи в 

пресечната точка и е като двигател на регионалната образователна дейност, и 

създаването на общностен активист, който се съсредоточава на местно ниво в работата 

и структурирането на местните общности, и инициира образователни процеси. И двете 

системи работят в тясно сътрудничество и са взаимосвързани; те не могат да 

съществуват независимо една от друга. 

A. Фасилитатор на общностното обучение 

Както е посочено по-горе, моделът за на Общността за Фасилитатор на 

общностното обучение се основава на шотландския модел. Той беше адаптирана към 

нуждите на партньорите и моделиран в два допълнителни формата на обучение. 

Изборът на съдържанието се основава на задачите, които ФОО или ОА трябва 

да изпълняват, както и на оценката на знанията, които вече трябва да са придобили. 

Въз основа на това ние се съсредоточаваме върху следните аспекти за учебната 

програма за ФОО: 

● Теоретична основа за Общностното обучение и развитие и задачите на ФОО 

● Какво трябва да знаят ФОО за системите и структурите, за общностите и за това как 

те работят 

● Кои подходи в общностното обучение са полезни и кои фактори са благоприятни 

● Какви процеси на груповата динамика се появяват при работата с общността и в 

мрежи 

● Как да работя във и със групи, кои форми на комуникация са полезни 

Обучителния курс за ФОО се състои от 6 модула с по 12 единици всеки. 
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A.1 Задачи на ФОО & Профил с изисквания 

A.1.1 Кой е Фасилитатор на общностното обучение?  

Ролята на Фасилитатора на общностното обучение (ФОО) е да помага на 

общностите да правят социални промени и да подобряват качеството на живот в 

местната си област, чрез работа с индивиди, семейства и цели общности. 

Първоначално ролята на ФОО е да ги овласти да идентифицират своите силни страни, 

нужди и възможности, с които разполагат. На второ място, да подпомогне и да 

съдейства при планирането на това, което искат да постигнат, и да предприемат 

съответните действия. На трето място, да развива дейности и услуги, за да постигне 

идентифицираните цели и по този начин да увеличи възможностите на самите групи. 

ФОО ще действа като връзка между общностите и редица други местни власти и 

доставчици в сектора на доброволческите услуги, като полицията, социалните 

работници и учителите. По всяко време ФОО трябва да е наясно с въпросите за 

равенството и многообразието, и да разбира необлагодетелствания характер на 

общностите поради културни, икономически или географски фактори. 

„Компетентните служители в областта на ООР ще гарантират, че тяхната 

работа подкрепя социалните промени и социалната справедливост, и се основава на 

ценностите на ООР. Техният подход е в сътрудничество, антидискриминационен и 

съсредоточен върху равнопоставеността, и те работят с различни индивиди, 

различни по място и интерес общности, когато това е или не е подходящо. 

Централно място в тяхната практика заема справянето с дискриминацията и 

нейните последици, и работата с индивиди и общности за формиране на учебни и 

развиващи дейности, които повишават качеството на живот и сферата на влияние. 

Те имат добри междуличностни умения и умения за слушане, и тяхната практика 

демонстрира, че те ценят и уважават знанията, опита и стремежите на тези 

индивиди.“38 

A.1.2 Профил с изисквания  

Както е посочено в Теоретичната рамка (глава 3), и въз основа на ключовите 

ценности на ООР, има широк спектър от длъжности и спецификации на хората, 

ангажирани с работа в общността, в зависимост от областите на действие. 

 „Отговорностите обикновено включват: 

● планиране на образователни програми 

● създаване на нови общностни инициативи 

● осъществяване на връзка със съответните общностни групи и организации 

● набиране, обучение и надзор на преподаватели 

● управление на бюджети 

● поддържане на записи 

                                            
38 http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=8  

http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=8
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● изготвяне на планове и отчети 

● определяне на приоритетите 

● подготовка и подаване на заявления за финансиране 

● предприемане на по-простираща се работа за насърчаване на повече хора да 

участват 

● подпомагане на общностни групи за самопомощ 

● подпомагане на индивидите да контролират собственото си обучение;“ 39 

Не се изисква кандидатите да имат предишен опит или квалификация, въпреки 

че се очаква да имат изявено желание да се заемат с подобна работа в общността, ако 

не го правят понастоящем. 

„Умения, които ще трябва да покажете: 

● отлични междуличностни и комуникационни умения; 

● способността да се свързвате с, да мотивирате и да съчувствате на различни 

хора от различни среди; 

● доказано уважение към равенството и разнообразието, и способност за 

насърчаване на практиките за равни възможности; 

● разбиране на различни ценностни системи; 

● упоритост и устойчивост, тъй като резултатите често не са непосредствени 

и резултатите не могат да бъдат гарантирани; 

● набор от умения за работа в група, от създаване и водене на група до участие в 

такава; 

● способност за самостоятелна работа, за вземане на решения и за използване на 

инициативи за създаване на проекти; 

● добро планиране и организационни умения; 

● високото ниво на творчество и способност за решаване на проблеми; 

подпомагането на хората да преодоляват бариери, може да бъде 

предизвикателство; 

● гъвкав подход и способност за справяне с промяната; 

● способност да интерпретира, комуникира и осъществява сложна информация; 

● способност за конструктивно отразяване на текуща практика и съответно 

адаптиране. 

Трябва да имате преценка за разнообразните общности, както и разбиране за 

методите на ангажиране на "труднодостъпните" групи.“ 40 

 

                                            
39 https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279077-community-education-officer-job-description, 
версия от 28.02.2017 
40 https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/community-education-officer  

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279077-community-education-officer-job-description
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/community-education-officer
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A.2 Учебна програма за „Фасилитатор на общностното обучение“ 

Въз основа на опита на ФОО, партньорите по проекта по Еразъм+ разработи 

учебна програма със следните основни цели: 

● Индивиди, групи и общности ще бъдат подпомогнати от отразяващи, компетентни и 

уверени практици (платени или доброволци), за да постигнат целите и стремежите 

си 

● Практикуващите ще получат подходящо първоначално обучение и подкрепа, за да 

изпълняват ролите си 

● Практикуващите ще развиват активно и непрекъснато своите умения и практика 

● Секторът на ООР ще се ангажира с повишен стандарт на професионален дебат с 

групи, общности и практикуващи 

● Работодателите ще популяризират, признават и ценят уменията, знанията и 

разбирането на практикуващите 

● Секторът на ООР ще бъде широко признат и оценен сред други професионални 

дисциплини, политиците и широката общественост 

Структурата на учебната програма следва горепосочените цели и е разработена 

по следния начин: 

 

Сертифицирането за курса за ФОО ще бъде присъждано при успешното 

завършване на шестте задължителни модула. Предполага се, че всеки модул ще бъде 

педставен в рамките на дванадесет часа / два дни. Модул 6 включва двучасов уеб 

семинар. Всеки от модулите е разделен на три области на обучение (ОО). 
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Насоки за учебни и обучителни подходи при провеждане на Модулите 

При провеждане модулите е важно да се създаде подкрепяща обучителна среда 

и да има баланс между участието на обучителя и обучаемите. 

Съдържанието на всеки модул може да се провежда посредством използването 

на различни методи, включително: лекции, групови дискусии, групови презентации, 

казуси, помощни материали, говорители, използване на ИКТ като видеа, уебсайтове и 

др. 

A.2.1 Модул 1: 

Общностно обучение и развитие (ООР); Въведение 

Този модул е разработен, за да помогне на обучаемите да 

разберат как да подпомагат индивиди и групи от различни 

общности да оценяват и адресират нуждите на общността си.  

 

- ОО1: Какво е Общностно обучение и развитие? 

В първата част на Модула обучаемите ще се запознаят с  концепцията за 

общност. Не съществува единно определение за общност и общност означава различно 

нещо за различните индивиди/ групи. От редицата различни дефиниции за Общностно 

развитие обучаемите ще разберат, че развитието на общността има за цел да постигне 

промяна за общностите, което може да бъде поставено посредством различни термини. 

Модулът ще приключи с целта на различните практически направления на Общностно 

обучение и развитие. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Формира 2 определения за общност 

 Обяснят ролята на практикуващия ООР 

 Идентифицират целите на различните направления на ООР 

 Идентифицират 2 различни подхода за всяко от практическите направления 

К 

 Опознава общности и общностни групи, за да изгради разбиране за тях 

 Разбира ролята на практикуващия да се включва в общности/ групи, за да 
подпомага ученето в редица сфери 

 Подкрепя развитието на редица групи/ дейности 

 Предоставя информация/подкрепа на общности/групи относно обучение, 
информация и ресурси 

З 

 Различни определения/ разбиране за общност 

 Цели на ООР/ работата с младежи/ обучението на възрастни/ общностното 
развитие 

 Различни подходи за ООР 
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- ОО2: Ценности и принципи на Общностната работа 

Двете основни теми, които ще бъдат засегнати са „етика“ и „ценности и принципи, 

вкл. равенство и разнообразие“ 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Анализират значението на етиката за ООР 

 Обяснят 2 ценности на ООР 

 Определят стереотипизиране, предразсъдъци у дискриминация 

 Обсъждат ролята на практикуващия в насърчаването на равенство и 
разнообразие 

К 

 Етичност при работа с общността 

 Осигурява спазването на ценностите на ООР във всички аспекти на практиката 
за подпомагане на равенството и разнообразието 

 Насърчава равенството и разнообразието във всички общностни контексти 

 Има практически познания за приложимото законодателство в сферата на 
равенството 

З 

 Етика на ООР 

 Ценности на ООР 

 Стереотипизиране. Предразсъдъци и дискриминация 

 Антидискриминационни практики 

 Законодателство в областта на равенството 

- ОО3: Картографиране/ целеви групи/ проблеми на местността 

Основните теми на тази част от модула от една страна е бъдат организационното 

картографиране, картографирането на общностите и планирането на общностите, а от 

друга страна ще бъдат обсъдени местните политики и законодателството и 

приоритетите, които оказват влияние върху ООР. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Обяснят целите и ползите от картографирането на общността 

 Картографират своята общност/ местност 

 Идентифицират по 1 агенция и 1 приоритет за общността 

 Идентифицират 1 закон или политика, която влияе върху приоритетите на 
общността 
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К 

 Организира картографиране на общността  

 Подпомага другите в процеса на картографиране да разпознават силните 
страни и областите за развитие  

 Има практически познания за подходяща политика и законодателство, които 
влияят върху приоритетите на общността 

З 

 Цели на картографирането 

 Процеси на картографиране 

 Политика/ законодателство, които влияят върху приоритетите на общността 

 

A.2.2 Модул 2: Системи и структури 

Настоящият модул е разработен, за да подпомогне 

обучаемите да разберат как оперират структурите и системите 

в мрежа и в общностите. Обучаемите ще научат как се 

създават партньорства, сътрудничества между общности и 

други групови обединения, както и как се поддържат 

действащи такива. Ще научат и как се създават общностни 

мрежи за обучение. Обучаемите ще придобият представа за фокуса на 

правителствените политики имащи отношение към общностното развитие и обучение, и 

възможностите за финансиране. Те ще бъдат инструктирани от общото разбиране за 

осигуряване на качеството и маркетинговите въпроси. 

- ОО1: Структурни и организационни системи 

Главата „структурни и организационни системи“ представя структурен контекст 

относно съответните системи за ООР, следва въпроса за ролята на общностите и 

предлага инструменти за идентифициране на общностите. Приложими световни 

тенденции, които оказват влияние върху индивиди, групи, общности или региони, ще 

бъдат обсъдени и поставени в контекста на ООР. Последната част на тази област на 

обучение е общ преглед на Европейски системи за финансиране за собствена употреба. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

 Анализират политическата система в държавата си 

 Идентифицират приложими стратегии и подходи в сферата си на дейност 

 Идентифицират резултати от практическо значение от световни тенденции, 
които влияят върху тяхната област/ регион/ сфера 

К 

 Анализира политическата система и идентифицира компетенции и 
отговорности за създаване на партньорства за ООР 

 Анализиране на световни тенденции и тяхното влияние върху регионите или 
целевите групи  

 Намира връзка между местните предизвикателства и световните тенденции и 
европейски стратегии 

 Идентифицира европейски финансирания в областта на ООР 
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З 

 Рамката на политическата система 

 Как да анализира и идентифицира световни тенденции, които влияят на 
общностите/ регионите/ целевите групи 

 Европейски стратегии и инструменти за глобална интервенция 

- ОО2: Създаване на партньорства за изграждане на мрежи и сътрудничество 

Добрите партньорства са един от факторите за успех в рамките на общностите. 

Така че тази област на обучение, се занимава с индикаторите за добро партньорство, 

развитието на партньорства в общността и как да се разширят/ поддържат 

партньорства/ общности, както и развитието на учебни общности, и как да се разширят 

общностите за учене. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Анализират съществуващи партньорства 

 Идентифицират различните кръгове в едно партньорство 

 Разработват стратегия за изграждане на партньорство 

 Разработят стратегия как да изградят партньорство или общност в сферата им 
на дейност 

 Използват различни подходи за изграждане на стратегии 

 Използват различни подходи, за да сдружават хората в учебни общности 

К 

 Разграничават различните аспекти на мрежите (цели, инструменти и др.) 

 Идентифицира различните етапи на партньорство 

 Използва различни инструменти за анализ и посредничество на различните 
етапи от развитието на партньорството 

 Планира партньорство от самото начало 

 Изгражда партньорство 

З 

 Определение за мрежа, партньорство, сътрудничество и общност 

 Етапите на развитие на партньорства и как да се разпознават индикатори 

 Как да действа на различните етапи на партньорство 

 Процесът на изграждане на партньорство при отчитане на факторите за успех 
и стратегическите подходи 

- ОО3: Измерване на качеството 

Какви стандарти за качество и методи за измерване на качеството се използват 

в практиката на ООР? Стандартите за качество предоставят рамка, която очертава и 

насърчава качеството на работата в сферата на Общностното образование и 

Общностното обучение и развитие, ключовите инструменти за осигуряване на 

качеството са неразделна част от тази област на обучение. Разработването на 
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измерими цели и задачи, и определянето на въздействието между вложените средства 

и резултатите са втори по значимост. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Създадат собствени критерии за качествени стандарти 

 Разработят концепция за измерване на качеството и залагане на индикатори 

 Прилагат инструменти за измерване на влиянието 

К 

 Аргументация защо качествените стандарти са важни и защо имат добавена 
стойност към ООР 

 Разработва концепция за измерване на качеството 

 Идентифициране на критерии и индикатори за измерване на качеството и 
създаване на стандарти за качество на базата на тях 

 Прилагане на съществуващи инструменти за измерване на въздействието 

З 

 Теории и определения за измерване на качеството и качествени критерии 

 Индикатори за измерване на качеството 

 Техники за управление на комуникацията и отношенията с цел подпомагане на 
обучителните процеси на различни обучаеми 

 Стратегии за разработване на качествени стандарти 

 Методи и инструменти за измерване на въздействието 

 

A.2.3 Модул 3: Подходи за учене 

Настоящият модул е съставен от 3 области на обучение и има 

за цел да способностите за учене и преподаване. Това е една 

от ключовите компетентности идентифицирани от Европейския 

Парламент и от Съвета на Европейския съюз (2009/962/СЕ), 

съществена за развитие на знанието: научи се да учиш.  

- ОО1: Посрещане на нуждите на обучаемите 

Хората учат и мислят по различен начин, така че различните видове 

интелигентност и стилове на обучение ще бъдат представени преди всичко. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

  Разнообразяват собствения си метод, за да приобщават хората и групите към 
определена цел 

 Обръщат внимание на конкретни случаи, когато учебният стил на дадено лице 
не отговаря на приетите процедури 

 Въвеждат елементи, които са съвместими с различни стилове 
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К 

 Разпознава различни стилове и характеристики на учене 

 Подпомага хората да разберат защо някои задачи изглеждат лесни, а други по-
трудни 

 Подпомага хората при избора им на ефективни стратегии за учене и 
разрешаване на проблеми, в съответствие с контекста и характеристиките на 
задачата 

 Избира работна среда в съответствие с различните стилове на възприятие 

 Подпомага хората в откриването на стратегии за подобряване на способностите 
им за учене 

З 

 Различни видове интелигентност 

 Механизми за възприемане 

 Стилове на учене 

- ОО2: Обучителни подходи 

„Човек не може да учи пряко друг човек; човек може само да улесни обучението 

на другия“ (Карл Роджърс). За да се посрещнат нуждите на обучаващите се, в рамките 

на първата част от тази област на обучение ще бъдат представени и обсъдени нови 

подходи, като обучение фокусирано върху обучаемия и самообучение. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Прилагат нови подходи, за да отговорят на нуждите на техните обучаеми 

 Познават обучението, ориентирано към обучаемите и неформалното обучение 

 Идентифицират и разпознават различни подходи на учене 

 Приемат и преповтарят елементи от тези нови подходи 

 Адаптират тези подходи към специфични ситуации и нужди 

К 

 Идентифицира и разпознава различни подходи на учене 

 Избира най-подходящия за определена ситуация подход за учене 

 Ангажира хората активно в учебния процес 

 Предоставя учебно преживяване, което отговаря на нуждите на обучаемите  

З 

 Характеристики на обучението фокусирано върху личността 

 Характеристики на неформалното обучение 

 Техники за практикуване на различни подходи за учене 

- ОО3: Иновативни техники за насърчаване на възможностите за обучение 

Как да се усвоят поведения, които улесняват процеса на учене на лично и на 

групово ниво? Методи като „Творчески класни стаи“ са част от отговора на този въпрос, 

както и неразделна част от настоящата област на обучение. Ще бъдат показани техники 
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за създаване на образователни игри за стимулиране на мотивацията на обучаемите 

както и обучителя ще бъде представен като наставляващ лидер. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Приемайте поведение, което улеснява учебния процес както на лично, така и на 
групово ниво 

 Разбират основните характеристики на връзката в групата 

 Идентифицират критичните точки в рамките на връзката и процеса на учене 

 Използват методологии, насочени към социализация и изграждане на среда в 
класната стая 

К 

 Идентифицира методи и решения за реализация на дейностите и ги организира 
във връзка в времето 

 Сформира проектни идеи в съответствие с характеристиките на целевите групи 
и на учебната среда 

 Разработва дидактически подкрепящи средства и инструменти с цел 
стимулиране на процеса на учене и оценката му - предварително, на момента и 
в края 

 Идентифицира - в съответствие с разработваната дейност - ключовите 
елементи на учебните единици по отношение на дидактическите цели, 
очакваните резултати, методологиите, технологичните и материалните ресурси 

 Разработване на проактивно лидерство и нагласи на менторство 

З 

 Характеристики на креативната класна стая 

 Теории и мотивационни техники за подкрепа на учебните процеси 

 Правила за разработване на обучителни игри 

 Фази и техники на управление на обучителните игри 

 Характеристики на лидера 

 Характеристики на ментора 

 

A.2.4 Модул 4: Групова работа 

Този модул има за цел да помогне на кандидатите да разберат 

какви са характеристиките на груповата работа, как тя може да 

бъде ефективно използвана и организирана, какви биха могли 

да бъдат потенциалните препятствия и конфликти, и какви 

предимства може да предложи груповата работа за 

общностното образование. 

- ОО1: Цели и ползи на групите  

За да се разберат целите и ползите от групите, е важно да се определи какво е 

група, да се разберат ползите и недостатъците от работата в групи, да се прави 
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разграничение между основните типове групи, както и да се има предвид 

разнообразието от форми на групова структура и различните форми на групова работа. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Обяснят 4 различни вида групи и съответните методи за ангажирането им 

 Очертаят типични задачи, подходящи за групова работа 

 Обяснят 5 различни форми на групови структури 

 Изброят различни форми на групова работа 

К 

 Разучава различните определения за групите, за да разбере по-добре целите и 
ползите от групите 

 Разбира различните типове групи и съответните методи за ангажиране в 
общностното образование 

 Разбира различните форми на групова работа и как те биха могли да допринесат 
за успешното общностното образование 

З 

 Различни определение/ разбиране за групите 

 Смисъл на груповите структури 

 Форми на групова работа 

- ОО2: Групова динамика 

Всяка група има своя собствена динамика и тази област на обучение ще се 

занимава с различни модели на групова динамика, като „Жизнения цикъл на една група“, 

„Роли в групите“, различни лидерски стилове или моделът на „Лидерство, основано на 

действия“. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Обяснят жизнения цикъл на групата, съгласно модела на Тъкман 

 Обяснят ролите в групата по модела на Белбин 

 Опишат три стила на лидерство 

 Идентифицират трите припокриващи се функции в модела на Адеър за 
лидерството ориентирано върху действие 

К 

 Прилага определени действия / задачи за различните лидерски стилове 

 Различава ролите в групите, следвайки модела на Белбин 

 Отразява проблемите, свързани с груповата динамика, които могат да възникнат 
в процесите на общностно образование 
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З 

 Разпознава фазите на груповия цикъл и основните им характеристики според 
Тъкман 

 Очертава лидерския модел, ориентиран към действие, от Адеър 

 Посочва функциите на лидерския модел, ориентиран към действие, на Джон 
Адеър 

- ОО3: Ефективна групова работа 

Един от основните фактори за ефективна групова работа е мотивацията и 

творчеството. На този фон ще бъдат представени основните теоретични концепции за 

мотивацията и концепцията за „Нестандартното мислене“. По същия начин, като 

основна тема ще бъдат избрани и предизвикателствата в груповата работа и 

характеристиките на ефективните групи в контекста на Общностното образование. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Обяснят теорията XY на Мак Грегъри 

 Определят петте нива на мотивация според теорията на Маслоу 

 Обяснят характеристиките на нестандартното мислене 

 Идентифицират ефективните/ неефективните групи в Общностното обучение 

К 

 Прави паралел между пирамидата на Маслуо и съвременния живот 

 Обсъжда бариери и демотивиращи фактори при груповата работа в 
общностното образование 

 Насърчава идеи и творчество, следвайки концепцията за нестандартно мислене 
на Де Боно и използва времевите ограничения и норми за общностното 
образование 

 Обсъжда предизвикателствата пред груповата работа в общностното 
образование, свързани с въпросите на разнообразието 

З 

 Обяснява особеностите на нивата на пирамидата на Маслоу 

 Назовава характеристиките на нестандартното мислене на Де Боно 

 Посочва характеристиките на ефективните и неефективни групи според Мак 
Грегор 

 

A.2.5 Модул 5: Общуване 

В рамките на този модул участниците ще изучават комуникацията 

като ключов процес за укрепване на взаимоотношенията между 

хората и изграждане на общност. Модулът разглежда връзката 

между емоционалната интелигентност, ефективното разбиране и 

управлението на конфликтите. Той представя различни модели 

на комуникация и дава по-широка перспектива на възможностите и подходите за това 
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как да се запази ангажираността на индивидите в общността чрез осигуряване на 

приятелска среда. 

- ОО1: Общуване  

За да се създаде общо разбиране, в рамките на тази учебна област ще бъдат 

представени и разработени различни дефиниции за общуване, каква е разликата между 

вербалната и невербалната комуникация, какви цикли и модели на комуникация 

съществуват и какъв е смисълът на ефективно взаимно разбиране? 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Формират определение за „общуване“ 

 Правят разлика между вербална и невербална комуникация и да я управляват 

 Обяснят кръговрата на общуването - предаване на съобщение от подателя към 
приемника 

 Обяснят различните модели на общуване 

 Моделът на Шенън и Уивър за линейна комуникация 

 Моделът за комуникация на Берло - изпращач-съобщение-канал-получател 

 Трансферен модел на комуникация на Берглунд 

 Теория за комуникацията на Харолд Инис  

К 

 Дефинира Общуването 

 Дефинира вербалната и невербалната реч 

Обяснява цикъла на комуникация и различните модели 

 Пасивен и активен слушател  

З 

 Определение на комуникацията 

 Вербална и невербална реч 

 Основния цикъл на комуникация 

 Различни модели на комуникация 

 Ефективно взаимно разбиране и колко важно е слушането 

- ОО2: Бариери и теории 

За да се преодолеят бариерите в предизвикателните 

отношения на общуването и бариерите за ефективна комуникация, 

същите ще бъдат подчертани, заедно с управлението на 

конфликти. Конфликтите са тясно свързани с емоциите на хората, 

така че теорията за емоционалната интелигентност е неразделна 

част от тази глава. 
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 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Определят и управляват конфликти 

 Да обяснят какви бариери могат да срещнат и какви подходи могат да използват 

 Обяснят как да трансформират конфликта в учебен инструмент и да подобрят 
груповата работа 

 Да обяснят Емоционалната интелигентност и как тя е свързана с ефективната 
комуникация и управление на конфликтите 

К 

 Определя и управляват конфликти 

 Прилага подходящ подход за преминаване на бариерите при общиване 

 Използва конфликта като обучителен инструмент 

 Разпознава и обяснява различните емоции 

 Прави връзка между емоциите, ефективна комуникация и управление на 
конфликти 

З 

 Дефинира конфликт 

 Познава различните бариери и подходящи подходи 

 Знае разликата между управлението на конфликти и разрешаването на 
конфликти 

 Управлението на конфликтите като средство за обучение 

 Дефинира емоциите 

- ОО3: Управление на груповото общуване 

Важни части от груповата комуникация са умения за презентиране, 

фасилитиране и модериране, които ще бъдат изучени в процеса на преподаване и 

посредствум упражнения. Последният урок за обратна връзка и отражение помага на 

обучаемите да разберат връзката им със себе си и с другите. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Обяснят защо управлението на груповата комуникация е важна за постигане на 
по-добри резултати 

 Да правят презентации 

 Да фасилитират групи 

 Да модерират групи 

 Разбират обратната връзка, предоставена от другите /прозорец на Джохари/ 
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К 

 Обяснява груповата комуникация 

 Обяснява различните нива, характеристиките и ефектите на Пирамидата на 
омразата 

 Представя себе си по по-професионален начин 

 Фасилитира 

 Модерира 

 Обяснява прозореца на Джохари 

З 

 Определението за групова комуникация 

 Познава Пирамидата на омразата 

 Ролята и уменията на фасилитатора и модератора 

 Значението на подходящите умения за презентиране 

 Познава прозореца на Джохари 

 

A.2.6 Модул 6: Общностен активист 

В този модул обучаемите ще бъдат обучени как да подобрят 

способностите на Общностните активисти за насърчаване на 

социалната промяна в обществото и поправяне на 

несправедливостта. Това е една от ключовите компетентности, 

определени от Европейския парламент и Съвета на Европейския 

съюз (2006/962 / ЕО), която дават възможност на индивидите да участват по ефективен 

и конструктивен начин в социалния и трудовия живот, и особено във все по-

разнообразните общества, както и да разрешават конфликти, когато това е необходимо. 

- ОО1: Какво е Общностен активист и как се става такъв? 

В тази глава ще бъдат дефинирани основните термини относно какво означава 

да бъдеш Общностен активист, какви са ролята и компетенциите на професията на ОА. 

Модулът ще се съсредоточи върху разнообразието на общността и положителния 

подход към различията; ще бъде направен общ преглед на ангажираността и 

компетенциите, и участниците ще могат да измерят добавената стойност на участието 

в този учебен процес. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Дефинират какво е ОА 

 Разберат идеята за разнообразието в общността 

 Използват положителен подход за подкрепа на разнообразието 

 Определят мисията, визията и целите на общността 

 Познават процеса на формиране на групата  
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К 

 Описва ролята и отговорностите на ОА 

 Обяснява и разбира ангажираността и отдадеността на общностната работа 

 Използва положителни подходи за насърчаване разбирането на различията 

 Ръководи процеса на формиране на група 

 Формулира мисия, визия и цели на общността 

З 

 Ролята на ОА в общността 

 Различни положителни подходи за насърчаване на разбирането на различията 

 Определения за мисия, визия и цели, и значението на тяхното определяне в 
началото 

 Ангажимента и усилията, които са необходими за положителна промяна 

 Ролята на мултикултурното разбирателство за „общностния договор“ и 
принципа „никой не бива да бъде изоставен” 

- ОО2: Компетенции на Общностния активист 

Тази област на обучение ще обхване подробно компетенциите на ОА, кои 

специфини комуникационни умения са необходими, какво мотивира хората да бъдат 

част от работата в общността и как могат да мотивират хората да се ангажират. Тази 

област на обучение завършва с азличните видове и стилове на лидерство. Като 

незадължителна част от настоящата сесия са включени процесът на лобиране и 

застъпничество пред публичните органи. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Направят общ преглед на компетенциите на ОА 

 Мотивират другите да участват и да останат ангажирани 

 Разбират лидерството като ключова характеристика на ОА 

 Обясняват различните стилове на лидерство 

 Обясняват процесите на лобиране и застъпничество 

 Лобират и да се застъпват на основно ниво 

К 

 Описва специфичните комуникативни умения - писане на документи и писма до 
различни заинтересовани страни, обясняване на каузата пред широка 
аудитория или в разговор лице в лица, разговори с хора от различни среди 

 Мотивира и вдъхновява другите хора 

 Ръководи и вдъхновява хората да участват и управляват процес 

 Как се лобира пред институциите 

 Как да се застъпва за каузи и процеси 
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З 

 Значението на документацията в процеса на представяне на общността и 
прозрачността 

 Ангажираността изисква комуникация лице в лице 

 Знания за различните принципи на мотивацията 

 Теорията на лидерството и различните стилове 

 Процеса на лобиране 

 Процеса на застъпничество  

- ОО3: Изграждане на стабилна общностна мрежа 

Последната част от модула Общностен активист ще обхване следните основни 

теми: определение за общностна мрежа и как да бъдат идентифицирани членовете; ще 

бъде разработена структура на общностна мрежа и ще бъдат очертани различните роли 

в нея. Ще бъдат показани ценности и принципи, които обединяват хората и правят 

мрежата устойчива. И накрая ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред 

управлението и ползите, като разпространение на информация, знание, общност, лична 

подкрепа и др. 

 Умения, компетенции и знания 

У 

Обучаемите ще могат да: 

 Опишат ролята и структурата на общностната мрежа 

 Определят ценностите на общността 

 Идентифицират Общностни активисти 

 Разбират основните принципи за устойчивост 

К 

 Описва ролята и структурата на мрежата, използва подходящ метод/и на 
обучение 

 Обяснява предизвикателствата на управлението, вътрешните и външните 
рискове, времевите рамки, използва подходящи метод/и 

 Използва различни техники за изграждане на общностна мрежа 

 Идентифицира общностните активисти и ценностите, интересите и нуждите на 
общността 

З 

 Теории за два стълба на Общностното развитие/ Изграждането на капацитет 

 Ценности и принцип, които обединяват хората 

 Принципите, които поддържат живота на мрежата 

 Как да идентифицира ОА 

 Как да разработи план за изграждане на общностна мрежа 
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B. Учебна програма „Общностен активист“ 

Обучението за Общностен активист (ОА) също беше разработено на базата на 

шотландския модел, но подходът „отдолу-нагоре“беше подчертан много по-силно, 

особено в областта на обучението в общностите. 

Въз основа на това учебните програми за ОА е съсредоточена върху следните 

аспекти: 

● Какви са задачите на ОА? 

● Какво означават термините „общност“, „общностно образование“ и „общностно 

обучение и развитие“? 

● Как могат да се изграждат и развиват общности и как могат да се мотивират хората? 

● Как могат да се насърчават / включат групите в неравностойно положение и какво 

означава разнообразието на общността? 

● Как се ръководят и модерират групите, как могат да се разрешават конфликти? 

● Как могат да се разработват проекти? 

● В каква система е вградена работата на ОА? 

● Как може да лобира за проекти? 

Обучението за ОА е съставено от 3 области на обучение, разпределени в 5 дни 

с по 6 учебни часа. 

B.1 Задачи на ОА & Профил с изисквания 

B1.1 Какво е Общностен активист?  

Общностен активист (ОА) е индивид в гореспоменатите общности. Неговата роля 

е да бъде член на общността и фокусът му е върху желаната промяна. Фокусът му е 

върху общността и специфичните въпроси. Познаването на системите и процесите е 

полезно за активиста като средство за постигане на желаната промяна. ОА извършват 

своите дейности на доброволна основа и не работят за определена организация. 

ОА са доброволци, ангажирани в дадена общност, които искат да получат 

подходящо продължаващо образование, за да управляват процесите на развитие в 

общността. Провежда се концептуализиране на продължаващо обучение, което 

оправомощава ОА да развиват и насърчават образователни процеси в общностите. 

В публикацията „Яснота за промяна“ на Шотландската мрежа за общностно 

развитие, е посочено следното определение: „Членовете на общността, които са 

активно ангажирани в обществени групи, обикновено са известни като общностни 

активисти. Общностните активисти участват на неплатена база, което се различава от 

доброволчеството, където някой може да работи в общност, която не признава за своя. 

B.1.2 Профил с изисквания 

От определението за Общностен активист определихме три основни теми като 

профил на изискванията: 
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● има специална нужда от нещо, което трябва да се промени в общността 

● хората са активно ангажирани в общността 

● хората са готови да работят безвъзмездно на доброволна основа. 

B.2 Учебна програма за „Общностен активист“ 

За основната учебна програма бяха формулирани следните цели: 

● Целта е да се развиват и насърчават силни и устойчиви общности 

● Хората в общности или групи трябва да бъдат подкрепяни, за да бъдат включени, да 

участват и да имат желание за растеж 

● Общностния активист помага на хората, групите по интереси или общностите да се 

справят с предизвикателствата на местно ниво 

● Общностните активисти разполагат с необходимите умения за овладяване на 

техните задачи 

● Добавената стойност на работата в общността и постиженията на тези, които са 

активни, трябва да бъдат признавани и ценени от лицата, отговорни за вземането на 

решения и съответните заинтересовани страни, не само на надрегионално, но и на 

местно ниво. 

Учебната програма е разработена като рамка и следва да бъде адаптиран към 

различните национални/ регионални потребности и изисквания. 

За тази обучителна програма могат да бъдат адаптирани и използвани някои 

концепции и области на обучение, от разработените за обучението за ФОО 

Обучителната програма за Общностен активист трябва да бъде разработена по 

начин, който да е съобразен с конкретната практика и да насърчава колкото се може 

повече самостоятелно учене и размисъл. За тази цел следва да се използват методи 

като групови упражнения, казуси и обсъждания. 

B.2.1 ОО1: Какво е Общностен активист и как се става такъв? 

Общностните активисти обикновено са хора, които са активни в своите общности, за да 

подкрепят дадена тема/ интерес или които поддържат интересите на своята общност 

като нейни членове. Но тъй като те са част от тази система, те трябва да се справят 

със собствените си подходи, ценности и мотивации. 

B.2.2 ОО2: Компетенции на Общностния активист 

Тъй като ОА също са членове на общността/ групата, е важно да се развие общо 

разбиране на техните задачи и умения. Те са членове, като в същото време поемат 

определена роля и задача. Общността трябва да признае и приеме това. 

B.2.3 ОО3: Изграждане на стабилна общностна мрежа 

За да работим успешно с общностите, се изисква фундаментално разбиране за това как 

работят те и какво ги прави силни. В същото време, за да се постигне промяна, трябва 

да има и обща интерес или проект. 
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9. Фасилитиране на общностното обучение като Инструмент 

 

9.1 Как да се провежда „Фасилитатор на общностното обучение“? 

Обучителният курс за ФОО е готов да се проведе. Той е структурирана в 6 

модула, всеки по 2 дни: 

● ООР: Въведение 

● Системи и структури 

● Подходи за учене 

● Групова работа 

● Общуване 

Всеки модул е разработен на базата на три области на обучение. Последващ 

въпросник може да бъде попълнен от обучаемите за оценка на техните интереси и ниво 

на знания. Курсът е гъвкав, за да обърне внимание на специфичните нужди на 

обучаемите. 

Провеждането на обучението по CEF е въпрос на: 
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9.2 Оценка на нуждите от провеждане на обучение за „Фасилитатор на 

общностното обучение“  

Обучението за ФОО покрива някои много специфични потребности в общностите 

и се препоръчва на организациите, които имат интерес да осъществят такова обучение, 

да оценят реалните нужди от това. 
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9.3 Необходими ресурси за обучението  

 

9.4 Необходими компетенции 
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9.5 Бизнес план за провеждане на обучението за 

„Фасилитатор на общностното обучение“  

Този бизнес план е условен. Всяка организация 

трябва да реши необходимостта от и обхвата на 

инструментите, които ще се използват, за да се оценят 

нуждите от обучение за ФОО. Трябва да се имат предвид 

и броят на доставчиците на обучение за ФОО на една и 

съща територия и броят на потенциалните бенефициенти 

на обучението. Използването на вътрешни или външни за 

организацията обучители, помещения и оборудване 

трябва да бъде оценено. Единичните цени във всяка 

организация и държава са по-важни за бюджетирането на 

обучението за ФОО. 

Изчисляването зависи от избраните от организацията 

опции. 

 

Следните условности за взети под внимание: 

 Изчисляват се разходите, необходими за оценка 

на приложимостта на обучението  

● въз основа на средна необходимост от инструменти 

● за първоначално проучване 

● в случай, че организацията планира постоянно да 

организира обучения за ФОО, напр. разходите ще бъдат покрити от набор от 

обучения за дълъг период от време (2 години и повече) 

 
* Общите разходи за цялата оценка на приложимостта зависят от диапазона от избрани методи 

и единичната цена, приложима за организацията. 

 Изчисляват се разходите, необходими за организиране на обучението 

● на база един обучителен ден 
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* Общите разходи за организацията на обучението зависят от единичната цена, приложима за 

организацията. 

 Изчисляват се разходите за провеждане на обучението 

● на база един обучителен ден 

● на база 15 обучаеми 

● на база 12 дни, покриващи всичките 6 модула (всеки по 2 дни) 

● на база 1 обучител на ден 

 
* Общите разходи за провеждане на обучението зависят от единичната цена, приложима за 

организацията. 

Бюджет 

Бюджетът е организиран по фази, както следва: 

● Фаза на оценка на приложимостта 

● Организационна фаза 

● Фаза на провеждане на обучението 

● Финални калкулации 
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Окончателните изчисления се правят в два варианта: 

Вариант 1: Ще се проведе 1 обучение, като всички разходи за фазата на оценка на 

приложимостта се начисляват в разходите за обучение. 

Вариант 2: Ще бъдат осигурени 5 обучения, като само 20% от разходите за оценка на 

приложимостта се начисляват на обучение. 

9.6 Процес за провеждане на обучението в организации за обучение за 

възрастни 

● Проучване на доставчиците в областта, които предлагат обучение за ФОО 

● Проучване на брой на потенциалните обучаеми за ФОО 

● Проучване на реалните нужди и очаквания на потенциалните обучаеми за ФОО 

● Отворени врати за представяне на концепцията за ФОО 

● РЕЗУЛТАТ: Има значителен брой потенциални обучаеми за ФОО от организацията, 

които са заинтересовани да бъдат обучени, и няма / или не са достатъчно 

доставчиците, които предоставят тази услуга, за да покрият интереса 
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9.7 Процес за провеждане на обучението в агенции за регионално развитие 

 

  



 

62 

9.8 Процес за провеждане на обучението в доброволчески организации 
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10. Улесняване на общностното обучение като Програма 

Досега сме разгледахме как да прилагаме Общностното образование отвътре. За 

да бъде устойчиво в дългосрочен план и да окаже широко въздействие върху общността 

обаче, външната подкрепа е също толкова важна. Два външни фактора са особено 

важни: финансиране и обвързване с национални и европейски политики. 

10.1 Финансиране 

Финансирането за доставчиците на обучения е известно като финансиране от 

страна на предлагането. Финансирането от страна на търсенето обаче, е инструмент за 

финансиране, който е повече или по-малко директно насочен към обучаващите се. 

Съществуват различни източници на финансиране от страна на предлагането, 

включително такси за участие, спонсориране, проектно финансиране, публично 

финансиране, услуги и / или продажби на продукти. Като се има предвид естеството на 

общностното образование, доставчиците на обучението за ФОО ще разчитат най-вече 

на проекти и публично финансиране, както и на спонсорство. За да разберем по-добре 

тези схеми за финансиране и как да ги използваме, особено във връзка с проектите и 

публичното финансиране, е важно да се направят някои разграничения. 

Финансирането от страна на предлагането бива два вида: 

● безусловно: предоставя се финансиране на доставчиците на обучение, без да е 

необходимо да отговарят на конкретни предварителни условия 

● условно: финансирането се предоставя на доставчиците на обучение, само ако 

отговарят на определени критерии, напр. обучение, насочено към конкретни уязвими 

групи, минимален брой участници и др. 41 

Друго важно разграничение трябва да бъде направено между: 

● финансиране, предоставено на правно основание и 

● финансиране, предоставено въз основа на финансиране по програми и/ или 

проекти42 

Както финансирането, предоставено на правно основание, така и финансирането 

по програми/ проекти, има положителни и отрицателни аспекти. 

Финансирането по програми/ проекти е в състояние да адресира специфични 

нужди и уязвими целеви групи чрез целеви средства, които могат да бъдат 

пренебрегнати от други видове финансиране. То обаче е временно и не са налични 

механизми, които да гарантират продължителна финансова подкрепа, което 

възпрепятства устойчивостта на действието. 

Финансирането, предоставено на правно основание гарантира дългосрочна 

финансова подкрепа, но може да бъде отрицателно повлияно от икономическата 

ситуация. Всъщност много страни съкращават бюджетните си разходи за образование 

и социални услуги по време на спад в икономиката. Освен това, публичните разходи за 

                                            
41 FIBS-DIE, Развитие на сектора за обучение за възрастни, част 2: Финансиране на сектора за обучение 
за възрастни, 2013 
42 Ibid 
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образование за възрастни са ниски в сравнение с тези за други образователни сектори. 

Това е особено вярно за някои държави, чиито доставчици на обучения за възрастни, 

поради това, са принудени да разчитат в по-голяма степен на международни схеми за 

финансиране на програми/ проекти. 

Спонсорството се отклонява съществено от предишните инструменти. То 

обикновено осигурява еднократна финансова помощ за неща като оборудване, поради 

което не може само по себе си да поддържа всички разходи, свързани с осигуряването 

на общностно образование, но може да представлява полезно надграждане. При 

търсенето на спонсорство е важно да се идентифицират спонсорите, които са в 

съответствие с виждането и мисията за ФОО. 

За да получат финансиране за обученията за УОО, доставчиците на обучителни 

услуги ще трябва да: 

1. Събират информация за възможностите за финансиране на обучението за 

възрастни на регионално, национално и европейско равнище; 

2. В случай на условно финансиране, да проверят дали отговарят на всички 

изисквания, за да се възползват от финансовата подкрепа. В крайна сметка, да 

предприемат стъпки за удовлетворяване на неудовлетворените изисквания; 

3. Кандидатстват за финансиране; 

4. Планират дейностите, като вземат предвид паричния поток, времето и подкрепящата 

документация, която трябва да бъдат изготвени; 

5. Управляват всички административни и отчетни аспекти; 

6. Оценяват качеството и изгодността на финансиращата схема. 
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Оценяването на качеството на схемата за финансиране и на това дали е 

подходяща е много важно за доставчиците на обучения. Те следва да могат да 

определят пригодността на дадена схема за финансиране въз основа на техните 

потребности и особености. Тази оценка може да се осъществи предварително (ex-ante) 

или следварително (ex-post). 

Институтът за образование и социално-икономически изследвания и 

Германският институт за обучение на възрастни (2013 г.) предлагат редица въпроси, 

които могат да насочат доставчиците на обучения, при оценката на различните форми 

на финансиране. Предложената оценка отчита пет различни аспекта: 

 

10.2 Обвързване със стратегии 

Участието на възрастните в образованието и ученето през целия живот се счита 

за ключов аспект на Европейските политики в областта на образованието и обучението. 

Въз основа на новата стратегическа рамка за образование и обучение ET2020, приета 

от държавите-членки през 2009 г., до 2020 г. най-малко 15% от населението на възраст 

между 25 - 64 години трябва да участва в дейности за ученето през целия живот. 43 

Досега обаче, е постигнат малък напредък, като средният индекс за ЕС е около 10,7%.44 

                                            
43 Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в 
областта на образованието и обучението ("Образование и обучение 2020 г.") [Официален вестник, бр. 119 
of 28.5.2009].  
44 Европейска комисия – DG EAC, Мониторинг на образованието и обучението, 2016 
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За да насърчи обучението за възрастни, Европейската комисия реши да приеме 

обновена Европейска програма за обучение за възрастни, която призовава за 

осигуряване на образование за възрастни, подкрепено, наред с другото, от 

гражданското общество; тя също така приканва държавите-членки да насърчават 

участието на възрастните в обучението, да използват европейски програми за 

съфинансиране на образованието за възрастни и да насърчават взаимното обучение и 

обмена на добри практики в областта на обучението за възрастни. 45 

Общностното образование може да играе важна роля в подкрепата на 

националните и европейските политики, и би могло да спомогне за постигането на 

целта, определена от ЕТ2020, за 15% от възрастните да участват в дейности за ученето 

през целия живот. Всъщност, общностното образованието е напълно способно да 

достигне до групи в неравностойно положение и уязвими групи, които показват по-високи 

нива на изключване от по-традиционните пътеки на учене. Освен това, според 

неотдавнашно проучване46, общностното образование би могло да се достигне по-лесно 

хората, които не участват в дейности за учене през целия живот, поради семейни 

отговорности и поради конфликти с работния график, две от основните пречки пред 

образованието за възрастни. 

Европейската програма за обучение за възрастни също така насърчава 

приемането на системи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. 

Доставчиците на услуги за улесняване на общностното обучение биха могли да играят 

решаваща роля и в този аспект, чрез разработване на методологии за оценка и 

валидиране на знания, компетенции и умения (ЗКУ), придобити в неформална, местна 

среда. В действителност, системите за валидиране и признаване са насочени 

единствено към ЗКУ, придобити по по-конвенционални пътища и пряко свързани със 

специфични професии. Обаче е също толкова важно, да се включат методологии за 

признаване и валидиране, адресирани към специфични или пресечни ЗКУ, които са 

придобити в различни контексти. Поради това, задължението на доставчиците на услуги 

за улесняване на общностното образование (УОО) е да привлекат внимание върху този 

въпрос и да подкрепят политическите инициативи, които отчитат правилно тази област 

на образованието за възрастни. 

10.3 Преглед на държавните политики47 

Австрия 

Понастоящем Австрия работи по валидирането на уменията и приемането на 

национална квалификационна рамка. Освен това, австрийското правителство е 

осигурило базово финансиране за образование на възрастни в продължение на още 

три години. 

                                            
45 Резолюция на Съвета относно обновена Европейска програма за обучение на възрастни [Официалне 
вестник, бр. 372/1 от 20/12/2011]. 
46 Европейска комисия/EACEA/ Евридика, 2015. Образование и обучение на възрастни в Европа: 
разширяване на достъпа до възможности за обучение. Докладът на Евридика. Люксембург: Служба за 
публикации на Европейския съюз. 
47 Информация, получена от: Европейска асоциация за образование на възрастни, Образование на 
възрастни в Европа 2016 г., гледна точка на гражданското общество, ЕАОВ. 2016 г. 
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България  

В България е създадена национална информационна система за обучение на 

възрастни. Тя помага да се информира широката общественост за възможностите за 

обучение в областта на образованието за възрастни. Освен това България е 

разработила система за признаване и валидиране на неформалното и 

неофициалното учене. 

Германия  

В Германия неформалното и неофициалното обучение се включват в Немската 

квалификационна рамка (НКФ). Нарастващият брой на бежанците привлича 

вниманието върху ключовата роля, която образованието на възрастни може да 

играе в образователното им и социалното приобщаване.  

Италия  

Италия обновява и укрепва своята национална квалификационна система, за да 

съответства по-добре на европейските политики. Нарастването на дела хора, 

неангажирани с образование, заетост или обучение, както и на мигрантите разкрива 

потенциала за неформално/ неофициално образование и предпоставя неговото 

укрепване. 

Великобритания/ Шотландия  

Въпреки че има различия сред четирите администрации на Обединеното кралство, 

образованието на възрастни се популяризира широко в всяка една от тях. Например, 

събития като Седмицата за учене на възрастни и Форумите за въздействие имат за 

цел да мотивират възрастните за учене през целия живот и да популяризират 

европейската програма за обучение на възрастни. Кампанията е широко 

популяризирана от Би Би Си. 

Стратегията на ЕС за образование и обучение подкрепя укрепването и 

диверсификацията на образованието за възрастни. Въпреки че съществуват 

регионални различия между страните на ЕС по отношение на обхвата на програмите за 

образование за възрастни, всички държави-членки приемат мерки и разработват 

политики за укрепване на ученето през целия живот. Доставчиците на услуги за УОО 

следва да обвържат дейностите и развитието си с настоящите политики и стратегии на 

европейско, национално и регионално равнище. Доставчиците на услуги за УОО биха 

могли също и да играят централна роля при сформирането и укрепването на политиките 

за образование за възрастни. Действително, предвид специфичните си характеристики, 

общностното образование заема място в челните позиции на ученето през целия живот, 

което прави доставчиците на услуги за УОО ключови участници, способни да привлекат 

вниманието върху аспекти и групи, често пренебрегвани от основните политики, и да 

предоставят на политиците важни прозрения относно приемането на новаторски 

методологии и практики. 
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10.4 Фактори за успех 

УОО може да играе решаваща роля в развитието на местните общности, както и 

в укрепването на образованието за възрастни и ученето през целия живот на местно, 

национално и европейско равнище. Три три основни фактора допринасят за успеха на 

УОО като програма: адекватно финансиране, политическа подкрепа и местна подкрепа. 

● Адекватно финансиране 

Успехът на УОО зависи от способността да се гарантира непрекъснатост на 

действията и поддържане на високи стандарти за качество. Поради това е от 

съществено значение доставчиците на услуги за УОО да търсят подходящ източник на 

финансиране. За да бъде функционално, финансирането за УОО следва да бъде: 

 Достъпно в средносрочен план 

 Гъвкаво 

 Не прекомерно обременено от гледна точка на административна и управленска 

работа 

● Политическа подкрепа 

Мярка за успех за УОО се изразява в способността му да реагира на 

националните и европейските политики в областта на образованието за възрастни. По-

специално, УОО следва да допринесе за постигането на целта на ET2020 за 15% от 

възрастните да участват в дейности за учене през целия живот, и да разработи системи 

за признаване и валидиране на неформалното и самостоятелното учене. В същото 

време УОО следва да предоставя подкрепа за реформата и развитието на политиките 

в областта на образованието за възрастни, като гарантира това. 

● Местна подкрепа 

По своята същност УОО е тясно свързано с общността и местните потребности. 

Следователно, за да бъде успешно, е от съществено значение процесът да получи 

подкрепата на ключови местни участници, по-специално на местните власти, както и на 

социалните партии и организациите на гражданското общество, които са вплетени в 

общността. Такава подкрепа ще гарантира подходяща информация и разпространение 

на дейностите за УОО, което ще позволи да се достигне до по-голяма част от местното 

население. Освен това, тя ще укрепи доверието у доставчиците на услуги за УОО, 

насърчавайки участието. 
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11. Осигуряване на качеството 

 

11.1 Улесняване на общностното обучение като Компетенция  

Проектът „Улесняване на общностното обучение“ разработва учебни пътеки 

както за „Фасилитатори на общностното обучение“, така и за „Общностни активисти“. 

Важен аспект на всяко учебно преживяване е неговата валидизация. Както посочва 

Европейският център за развитие на професионалното обучение (2015 г.)48, 

валидирането обогатява учебния опит на индивидите, тъй като с то помага за 

постигането на следните цели: 

● Обосновава ученето на индивидите, като го прави видимо 

● Дава стойност на ученето на индивидите, например с оглед на бъдещи възможности 

за обучение или работа 

Валидирането на обучението преминава през 4 фази: 

1. Идентифициране на резултатите от обучението 

2. Документиране на резултатите от обучението, придобити по време на учебния процес 

3. Оценка на резултатите от обучението 

4. Сертифициране на резултатите от оценяването (чрез квалификация или кредити, 

довели до квалификация) 

Тежестта на всяка фаза се променя съответно спрямо степента на формалност 

на учебното преживяване. В случая на курса за ФОО, акцентът се поставя главно на 

първите три фази. Въпреки това, постигането на официално признаване на учебните 

планове на курса за ФОО и отпускането на ECVET кредити остава най-благоприятният 

и желан резултат. 

За да се гарантира валидирането и осигуряването на качеството на учебните 

планове за УОО, е важно да се използват специализирани инструменти, които трябва 

да включват: 

● Тест за самооценка на входящи и изходни компетенции 

● Писмени тестове или практически упражнения 

● Оценителна скала 

● Въпросници за удовлетвореността на учениците 

Тестът за самооценка представлява валиден инструмент за идентифициране на 

знанията, компетенциите и уменията (ЗКУ), които обучаемите вече притежават и новите 

                                            
48 Cedefop (2015 г.). Европейски насоки за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. 

Люксембург: Служба за публикации, Референтни серии на Cedefop; № No 104, 

http://dx.doi.org/10.2801/008370 

http://dx.doi.org/10.2801/008370
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ЗКУ, придобити по време на учебния процес. Следователно, той помага за измерване 

на напредъка и предоставя еталон за измерване на качеството на учебния процес.  

Освен това, чрез самооценяване обучаемите осъзнават собствените си умения и 

способности, и повишават самосъзнанието си. Чрез този тип оценка обучаемите активно 

участват в процеса на оценяване и те стават отговорни за собственото си обучение и 

прогрес. Обикновено обучаемите се приканват да извършат самооценката в началото 

(преди теста) и в края (след теста) на курса за обучение, за да се уловят постигнатите 

подобрения. Важно е самооценката да се съсредоточи особено върху уменията и 

компетенциите, които трябва да бъдат описани като вече придобити умения и 

компетенции („Способен съм да…“; „Мога да…“). 

Писменият тест и / или практическите упражнения са друг полезен инструмент за 

оценяване и валидиране на учебния опит. В сравнение със самооценката, която 

идентифицира само дали дадени компетенция или умение са придобите, то тази форма 

на оценка позволява да се определи също така и степента на усвояване и качеството 

на ученето. Съдържанието на учебните програми за УОО може да се адаптира както към 

писмен тест, така и към практически упражнения. Следователно, решението да се 

избере една или друга форма зависи най-вече от аудиторията и от средата, в която се 

провежда обучението. Важното обаче е да се зададат на обучаемите ясни въпроси (в 

случай на писмен тест) или задачи (в случай на практически упражнения). За да се 

гарантира обективността и безпристрастността на оценката, също толкова важно е и 

теста или упражнението да се обвърже с оценителната скала. Скалите следва да се 

изготвят предварително и да съдържат минималните изисквания към резултатът от 

писмения тест или упражнение, за да те се считат за успешно преминати. 

Както беше споменато по-горе, отпускането на ECVET кредити е желателен 

резултат за проекта УОО. Европейската кредитна система за професионално 

образование и обучение подкрепя признаването и трансфера на резултатите от 

обучението в рамките на националната система за образование и обучение или между 

страните. Всички страни, в които проектът е реализиран (Австрия, България, Германия, 

Италия и Великобритания - Шотландия) или са разработили ECVET система или са я 

тествали49, като са установили условия за бъдеща акредитация на ECVET. За да се 

улесни акредитацията, програмата за ФОО е разработена в единици от Резултати от 

обучението, съгласно общите европейски схеми. Освен това, тя е разработена така, че 

да е съвместима с ниво 4 на ЕКР. 

11.2 Улесняване на общностното обучение като Задача 

Осигуряването на качеството е текущ процес, който включва няколко аспекта от 

учебния процес. В предишния раздел обсъдихме как да осигурим качеството на УОО 

като компетенция, с други думи, как да оценим дали учебната цел е успешно постигната 

от обучаемите. 

Въпреки това, е също толкова важно и да се гарантира, че доставчиците на 

курсове (независимо дали организации за обучение за възрастни, регионални / местни 

                                            
49 Cedefop (2016). ЕКСПОО в Епропа: мониторингов доклад от 2015 г., Люксембург: Служба за публикации. 
Научен доклад на Cedefop; № 56. http://dx.doi.org/10.2801/946187  

http://dx.doi.org/10.2801/946187
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агенции за развитие или доброволчески организации) гарантират адекватни стандарти 

за качество. Осигуряването на качеството на УОО като задача, следователно, се 

занимава с оценка на вътрешните стандарти за качество. Съществуват четири основни 

области, върху които трябва да се съсредоточи осигуряването на качеството: 

качеството на организацията, качеството на дидактиката и процеса на обучение, 

качеството на персонала, качеството на резултатите. 50 

● Качеството на организацията се отнася най-вече до организационния, 

оперативния и управленския капацитет на доставчика на обучението, като включва 

аспекти като организационна структура, оборудване и администрация. 

● Качеството на дидактиката и учебния процес се фокусират особено върху опита 

на обучаемите и начина, по който те възприемат предложението за обучение, 

например относно използваните методи за образование и обучение, получените 

информация и съвети и зачитането на техните права и потребности. 

● Качеството на персонала има за цел да гарантира, че курсовете се предоставят от 

компетентен персонал, който също трябва да има възможност да продължи 

професионалното си развитие. Някои системи за качество включват също и оценка 

на политиките за набиране на персонал, приети от доставчика на обучение. 

● Качеството на резултатите е насочено към измерване както към въздействието на 

обучението (външни резултати), така и към постигнатия напредък към подобряване 

на предлаганата услуга (вътрешни резултати). За да се направи правилна оценка на 

качеството на резултатите, е важно предварително да се определят набор от 

показатели (да се определят желаните резултати) и относителният обхват на успеха 

(да се установи дали резултатите са постигнати успешно, както и степента на 

успеха). 51 

За да се извърши този вид оценка на качеството, се препоръчва да се използват 

както вътрешни, така и външни инструменти за мониторинг. По отношение на 

вътрешното качество, доставчиците на курсовете за УОО следва да определят 

стандартите за качество и да установяват вътрешни процедури за мониторинг (напр. 

списъци за самооценка), за да периодично проверяват дали тези стандарти се спазват 

както трябва. Външният мониторинг обикновено се извършва чрез събиране на отзиви 

от страна на потребителите (напр. мнението им относно организацията / обучението / 

обучителите; въздействието на обучението върху техния живот / работа). Външните 

инструменти за мониторинг могат да включват въпросници за удовлетвореността на 

учениците и въпросници / интервюта за последващи действия. 

11.3 Улесняване на общностното обучение като Програма 

Досега обсъдихме осигуряването на качеството за УОО на микро и мезо ниво. На 

тези две нива доставчиците на услуги за УОО могат лесно да разработят свои собствени 

системи за осигуряване на качеството и да ги адаптират към специфичните си нужди. 

                                            
50 Пантея / Саймън Броук и Берт-Ян Буйесол (2013 г.). Развитие на сектора за обучение на възрастни. 
Качество в сектора на обучението за възрастни (част 1) Окончателен доклад 
51 За пример на показатели, които могат да се използват за оценка на качеството на резултатите, вж. 
Гръцката национална квалификационна система за учене през целия живот "π3 рамка" 
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На макро или системно ниво обаче, доставчиците на услуги за УОО ще трябва да 

разчитат на вече съществуващи системи за осигуряване на качеството, разработени на 

регионално или национално равнище. 

На макро ниво, системите за осигуряване на качеството за неформалното 

образование за възрастни все още изостават в сравнение с висшето образование и 

професионалното образование и обучение. Някои държави обаче, вече имат утвърдени 

системи системното осигуряване на качеството на образованието за възрастни, докато 

други са в процес на разработването им. За доставчиците на услуги за УОО, установени 

в някои страни, значението на признаването на признание чрез такива системи се крие 

във факта, че това признаване може да се изисква за получаване на публично 

финансиране, като например в Швейцария (eduQua) и в Холандия (CRKBO).52 Освен 

това, притежаването на това признание за качество представлява гаранция за 

потребителите и вследствие на това може да помогне за привличането на обучаеми. 

Докладът на холанската консултантска компания Panteia относно качеството в 

сектора на обучението за възрастни53, събира примери за системи за осигуряване на 

качеството на макро равнище в няколко държави от ЕС, включително Австрия, Германия 

и Великобритания. 

● Австрия разработи Ö-Cert – „чадърен етикет“ за качество, признат на национално 

ниво. Етикетът гарантира прозрачност както за обучаемите, така и за публичните 

органи, и удостоверява качеството на доставчика на услуги за образование за 

възрастни. За да даден доставчил получи Ö-Cert, той трябва да отговарят на 

основните изисквания относно организацията, предлагането и етиката, и да 

разполагат със система за управление на качеството или процедури за осигуряване 

на качеството сред тези, включени в Ö-Cert-списъка. Наличието на Ö-Cert е 

задължително за получаване на публично финансиране. 

● В Германия, най-добра практика е „хамбургерският модел“. Той се насърчава от 

Weiterbildung Hamburg (Продължаващо образование и обучение в Хамбург) и се 

състои в членска асоциация, която предоставя печат за качество. За да даден 

доставчик на услуги за образование на възрастни получат членството (и съответно 

печат за качество) трябва да отговарят на стандартите за качество. Спазването на 

стандартите на асоциацията се проверява на всеки три години чрез оценка, 

извършена от наблюдатели. 

● Великобритания-Уелс разработи модел, базиран на инспекции, за осигуряване на 

качеството на макро ниво. Инспекциите се извършват от Etsyn, независим орган, 

финансиран от правителството на Уелс. Etsyn извършва инспекции на 6-годишна 

циклична база с цел наблюдение на качеството на доставчиците и осигуряване на 

публична отчетност за получателите на публично финансиране. Преди да се 

извърши инспекцията, доставчиците на услуги за образование за възрастни трябва 

да извършат самооценка, която представлява началната точка на проверката. 

Обучаемите също участват в оценката. Etsyn играе роля и в развитието на 

националната политика за образование и обучение от Правителството на Уелс. 

                                            
52 Пантея / Саймън Броук и Берт-Ян Буйесол (2013 г.). Развитие на сектора за обучение на възрастни. 
Качество в сектора на обучението за възрастни (част 1) Окончателен доклад 
53 Ibid 
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Доставчиците на услуги за УОО следва да проверят дали съществува система за 

осигуряване на качеството на макро равнище (или инспекторат или системи за 

кредитиране) в тяхната страна и да кандидатстват за акредитация. Ако такава външна 

система за мониторинг не съществува, доставчиците на услуги за УОО могат да станат 

носители на такава – действително, външните системи за осигуряване на качество за 

образованието за възрастни често са резултат от процеси „отдолу-нагоре”. 

 Заключение 

Осигуряването на качество е от съществено значение за гарантиране на високи 

стандарти, прозрачност и отчетност, както и за наблюдение на напредъка. За да бъде 

изчерпателно, осигуряването на качеството следва да се извършва на микро, мезо и 

макро ниво. Трите нива често са взаимосвързани: наблюдението на качеството на 

обучението (микро ниво) е един от аспектите на мониторинга на качеството на 

организацията (ниво на мезо); вътрешните системи за наблюдение на качеството, 

прилагани от организациите, обикновено са изискване за получаване на акредитация 

или етикети за качество (макро ниво). Доставчиците на услуги за УОО следва да 

разполагат със структурирани и всеобхватни системи за осигуряване на качеството и да 

извършват периодични оценки на мониторинга, за да гарантират и поддържат високи 

стандарти спрямо обучаемите, служителите и общността като цяло.  



 

74 

12. Използвана литература 

Бенеке, Елке / Гаууе, Хайди / Соуер, Доротея / Клеменц-Келих, Барбара (2014): чух, научих, 

участвах, Общностно образование в Австрия: Описание на процеса на участие на жени от 

различни култури, Филах 

Стив Скинър, (2006), Укрепване на общностите: Ръководство за изграждане на капацитет за 

общностите и обществения сектор, издател: Фондация за общностно развитие, Лондон 

Уитънтън, Джонатан / Деламаре-Льо Деист, Франсоа / Струнфлег, Ема: Типология на знанията, 

уменията и компетенциите: изясняване на концепцията и прототипа. Референтна серия на 

Cedefop; 64. Люксембург. 

 

Интернет източници 

Баварско държавно канцлерство, чл. 139: http://www.gesetze-

bayern.de/Content/Document/BayVerf-139?hl=true 

Cedefop (2016). ЕКСПОО в Епропа: мониторингов доклад от 2015 г., Люксембург: Служба за 

публикации. Научен доклад на Cedefop; № 56. http://dx.doi.org/10.2801/946187  

Cedefop (2015 г.). Европейски насоки за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. 

Люксембург: Служба за публикации, Референтни серии на Cedefop; № No 104, 

http://dx.doi.org/10.2801/008370 

Cedefop (2015): Речник на ключовите термини: http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-

projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-

glossary#L 

Cedefop; Европейска Комисия; ICF (2016):, Мониторинг на използването на валидиране на 

неформалното и самостоятелното учене, Тематичен доклад за актуализирането през 2016 г. на 

европейския инвентаризационен списък за валидиране: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4148 

Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия (2015), Етичен кодекс за 

Общностно обучение и развитие: http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=100 

Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия (2015): Компетенции за 

Общностно обучение и развитие: http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=8 

Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия (2015): Как се прави?: 

http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=542 

Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия (2015): Въведение в 

Съвета за Стандарти за общностно обучение и развитие в Шотландия: 

http://cldstandardscouncil.org.uk 

Национален референтен център на EQAVET на Гърция (2016): Доклад на Гърция, лято 2016: 

http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/greece.aspx  

EUR-Lex, Официален вестник на Европейския съюз, Резолюция на Съвета относно обновена 

европейска програма за обучение на възрастни, Официален вестник C 372/01 от 20.12.2011 г.: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2011:372:FULL  

  

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf-139?hl=true
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf-139?hl=true
http://dx.doi.org/10.2801/946187
http://dx.doi.org/10.2801/008370
http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#L
http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#L
http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#L
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4148
http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=100
http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=8
http://cldstandardscouncil.org.uk/?page_id=542
http://cldstandardscouncil.org.uk/
http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/greece.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2011:372:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2011:372:FULL


 

75 

EUR-Lex, Официален вестник на Европейския съюз, Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. 

относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 

обучението (СТЕ 2020), Официален вестник C 119 от 28.5.2009 г.: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A119%3ATOC  

EUR-Lex, Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г.: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF 

EUR-Lex, Европейска програма за обучение на възрастни (2011 / C 372/01): http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.ENG 

EUR-Lex, Работен план на Европейския съюз за младежта за периода 2016-2018 г. (2015 / C 

417/01): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A42015Y1215(01) 

Европейска асоциация за образование на възрастни (2016 г.): Образование на възрастни в 

Европа 2016, Изглед на гражданското общество, EAEA: http://www.eaea.org/en/policy-

advocacy/eaea-policy-reports/adult-education-in-europe-a-civil-society-view.html  

Европейска комисия / EACEA / Eurydice (2015): Образование и обучение на възрастни в Европа: 

разширяване на достъпа до възможности за учене. Докладът на Евридика: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf  

Европейска комисия (2016): Мониторинг на образованието и обучението 2016: 

http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf  

Европейска комисия: Заетост, социални въпроси и приобщаване, Конвенция на ООН за правата 

на хората с увреждания: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138 

Европейска комисия: Образование и обучение, Подкрепа за образованието и обучението в 

Европа и извън нея: Европейската система за кредитиране на професионалното образование и 

обучение (ECVET): https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 

Европейски метрополитен Нюрнберг, Агенция за трансфер Бавария - Север (2015 г.): 

http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Materialien/TA-BY_BR-Komm-

Bildungsmanagement_2015_Webversion.pdf 

Обяснени статистически данни на Евростат (2016 г.): Децата, изложени на риск от бедност или 

социално изключване: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 

Обяснени статистически данни на Евростат (2017): Статистика на разпределението на доходите: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics#At-risk-of-

poverty_rate_and_threshold 

FiBS-DIE (2013), Развитие на сектора за обучение за възрастни, Лот 2: Финансиране на сектора 

за обучение за възрастни: http://arhiv.acs.si/porocila/Financing_the_Adult_Learning_Sector-

final_report.pdf  

Макконъл, Чарли (2002): Обучение и развитие на общността: Изграждане на овластяваща 

професия: (http://109.233.117.82/standards_council/wp-

content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf) 

Пантея; Броук, Симон; Бюскол, Бърт-Жан (2013): Развитие на сектора за обучение на възрастни, 

Качество в сектора на обучението за възрастни (Лот 1) Окончателен доклад: 

http://arhiv.acs.si/porocila/Quality_in_the_Adult_Learning_Sector-final_report.pdf  

Перспективи (2016): Професионален профил - служител по Общностно образование:  

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/community-education-officer 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A119%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A119%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A42015Y1215(01)
http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/eaea-policy-reports/adult-education-in-europe-a-civil-society-view.html
http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/eaea-policy-reports/adult-education-in-europe-a-civil-society-view.html
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Materialien/TA-BY_BR-Komm-Bildungsmanagement_2015_Webversion.pdf
http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Materialien/TA-BY_BR-Komm-Bildungsmanagement_2015_Webversion.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics#At-risk-of-poverty_rate_and_threshold
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics#At-risk-of-poverty_rate_and_threshold
http://arhiv.acs.si/porocila/Financing_the_Adult_Learning_Sector-final_report.pdf
http://arhiv.acs.si/porocila/Financing_the_Adult_Learning_Sector-final_report.pdf
http://109.233.117.82/standards_council/wp-content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf
http://109.233.117.82/standards_council/wp-content/uploads/2015/07/The_Making_of_An_Empowering_Profession_-_3rd_Edition_-_pdf.pdf
http://arhiv.acs.si/porocila/Quality_in_the_Adult_Learning_Sector-final_report.pdf
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/community-education-officer
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Правителството на Шотландия: Шведското изпълнително ръководство за общностно обучение и 

развитие: http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32161 

Правителството на Шотландия (2015 г.): Национални стандарти за ангажиране в общността: 

http://www.voicescotland.org.uk/media/resources/NSfCE%20online_October.pdf  

Правителството на Шотландия (2012 г.): Стратегическо ръководство за партньорства за 

планиране в общността: Обучение и развитие на общността: 

http://www.gov.scot/resource/0039/00394611.pdf 

Правителството на Шотландия (2004 г.): Работа и обучение заедно за изграждане на по-силни 

общности - шотландско практическо ръководство за общностно обучение и развитие: 

http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32159  

Целеви работни места: служител по Общностно образование: описание на длъжността: 

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279077-community-education-officer-job-

description 

Агенцията за осигуряване на качеството на висшето образование (2009 г.): Рефрентна тема: 

Младежта и работата в общността: http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-

benchmark-statement-Youth-and-community-work.pdf 

Регионално бюро за образование в ЮНЕСКО, Азия и Тихия океан (2002 г.): Да се научим да 

бъдем холистичен и интегриран подход към ценностите за образование за човешко развитие: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001279/127914e.pdf  

ЮНЕСКО: Учене, Съкровището вътре: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf 

 

  

http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32161
http://www.voicescotland.org.uk/media/resources/NSfCE%20online_October.pdf
http://www.gov.scot/resource/0039/00394611.pdf
http://www.gov.scot/Publications/2004/02/18793/32159
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279077-community-education-officer-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279077-community-education-officer-job-description
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-benchmark-statement-Youth-and-community-work.pdf
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Subject-benchmark-statement-Youth-and-community-work.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001279/127914e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf
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Интегреджио ЕООД 

 
 

VHS Cham 
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