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Ученето през целия живот се определя като непрекъснат процес на усвояване и 
придобиване на знания и умения чрез формално и неформално обучение и учене и чрез 
самостоятелно учене в процеса на цялостната жизнена дейност на човека. То включва 
всички дейности за учене, придобити през целия живот с цел повишаване на знанията, 
уменията и квалификацията по лични, социални или професионални причини.  

Местните (общински и областни) стратегии за учене през целия живот определят 
рамката за развитие на този процес. Те предоставят ресурсите, политиките, визията, 
приоритетите, целите и мерките за развитие на ученето през целия живот. Предлагат се 
подходящи индикатори за измерване на постигането на целите и резултатите и система 
за мониторинг и контрол.  

Местните стратегии за учене през целия живот се изграждат, за да подпомогнат 
превръщането на общината/областта в образователен център. Стратегиите се базират на 
възможностите на местните ръководства и всички заинтересовани страни в 
партньорство да допринесат за повишаване на образованието и потенциалът за учене на 
гражданите, отпадане на образователните бариери, създаване на култура за учене през 
целия живот, развитие на заетостта и социалното включване, постигане на устойчиво 
качество на живот и просперитет, основан на знанието. Те създават и възможност за 
развитие на всички форми на учене, подобряване качеството и ефективността на всички 
нива на образование и обучение, както и тяхното синхронизиране.  
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Life-long learning is defined as an intermittent process of the absorption and 
acquisition of knowledge and skills through formal and informal methods of training and 
learning and through individual learning within the overall process of human activity 
throughout life.  It encompasses all learning skills acquired throughout life to the effect that 
knowledge, skills and qualification are improved for personal, social or professional reasons. 

The local (municipal or regional) strategies for life-long learning determine the 
framework within which this overall process is carried out. These strategies provide the 
resources, policies, vision, priorities, goals and measures with regard to life-long education. 
Furthermore they offer appropriate indicators to measure whether the goals of and the results 
from the system of monitoring and control are achieved. 



The local strategies for life-long learning are developed with a view to help the 
municipality/region become an educational hub. The strategies are based on the capacity of 
local government authorities and all stakeholders to pool efforts in their attempts to improve 
education and unleash the people’s learning potential, remove all barriers to education, create 
a culture through reading throughout life and boost employment and social inclusion and 
achieve a sustainable quality of life and knowledge-based social prosperity. These strategies 
create the opportunities to have all forms of learning developed, improve their quality and 
efficiency at all levels of education and training, as well as their coordination.  

 
Европейско измерение на образованието и обучението 

 
Икономическото и социално развитие в Европа през последното десетилетие 

определи предизвикателствата пред европейското измерение на образованието и 
обучението1. Преходът към интелигентна икономика с устойчив растеж, базирана на 
знанието и иновациите, с повече и по-добри работни места и по-добра социална 
кохезия са ключовите приоритети в Стратегия „Европа 2020“2. Тези приоритети са с 
фокус върху развитието на човешките ресурси и изискват активното участие на всеки 
гражданин и на всяка една институция – държавна, областна, общинска, 
работодателска, синдикална, неправителствена или друга, в този процес. Това на свой 
ред предполага безконфликтен преход от общоевропейски към национални и 
регионални приоритети и прилагането на интегриран подход за учене през целия живот 
(УЦЖ) по отношение използването на подходящи и достатъчни материално-
технически, финансови и човешки ресурси за реализиране на тези приоритети. 

Задачата на образованието и обучението като цяло е не само и не толкова да 
предостави знания и умения, колкото да открие възможности след време те да се 
актуализират, да се изработват и надграждат трайни умения у обучаемите сами да се 
учат да проявяват постоянно стремеж към нови знания, инициативност и 
предприемчивост. Образованието и възпитанието на човека не приключва със 
завършване на училището. Те са крайният резултат на съвременната информационна и 
функционална грамотност, но и предпоставка, даваща  възможност за продължаващо 
учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез традиционните форми 
в институциите на формалното образование и обучение, но и на работното място или 
през свободното време в неформална среда. В този контекст УЦЖ се определя като 
непрекъснат процес на усвояване и придобиване на знания и умения в процеса на 
цялостната жизнена дейност на човека и включва всички дейности за учене с цел 
повишаване на знанията, уменията и квалификацията по лични, социални или 
професионални причини. 

Ученето през целия живот трябва да се приспособи към новите бързо 
променящи се технологии и към процеса на непрекъснатото формиране на индивида – 
на неговото право да променя и развива своята компетентност чрез нови знания и 
умения в кръга на неговите интереси и възможностите му да действа в различни и 
променящи се условия.  

                                                            

1 Докладът е част от резултатите по проект „Регионални стратегии за образование и валидиране на 
предходно учене”, финансиран от Европейската комисия по програмата “Учене през целия живот”, 
www.resolve-bg.eu 
2 ЕВРОПА 2020 „Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Брюксел, март 2010 г. 
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Ученето през целия живот се поставя и в по-широк контекст. В Меморандума на 
Европейската комисия (ЕК) за ученето през целия живот3 са формулирани основните 
принципи на международната комисия на ЮНЕСКО за образованието:  

- “да се научим да знаем” – развитие на знания, като например грамотността, 
смятането и критичното мислене са от решаващо значение за готовността на 
гражданите да се изправят пред предизвикателствата на живота и определят капацитета 
за иновативно мислене и адаптивност в икономиката, основана на знанието; 

- “да се научим да правим” – приложни умения, тясно свързани с 
професионалните постижения, например адаптивност към промените, компетентност в 
трансфера на знания в иновации и създаване на работни места; 

- “да се научим да живеем заедно с другите” – съвместният живот е тясно 
свързан с уважението и грижите за околните, за обичаите и традициите им, като работа 
в съвместни проекти, доброволна дейност, участие в граждански сдружения; 

- “да се научим да бъдем” -  включва области, които са свързани с творчеството, 
личностното развитие, физическото и духовно здраве. 

В прагматичната политика, в центъра на която са системите за образование и 
квалификации в контекста на УЦЖ, управлението на процесите трябва да бъде  
насочено към повишеното търсене на знания и умения и предлаганото качество на 
обучителни услуги, осигуряващи конкурентоспособност на индивида. Това се отнася и 
до три основни типа учене, като компоненти на УЦЖ:  

- формално обучение – всяко регулярно, структурирано обучение, което е 
организирано от образователна институция и води до държавно признат документ; 

- неформално обучение – всеки вид обучение, което не води до държавно 
признат документ, а е обучение осъществявано в рамките на организирана дейност 
вътре или извън образователна институция. Резултатите от неформалното обучение 
могат да бъдат валидирани или сертифицирани, да доведат до получаване на 
официално признати документи; 

- самостоятелно учене – обучение, при което човек сам придобива знания и 
умения за осъществяване на различните, всекидневни дейности. Резултатите от това 
обучение също могат да бъдат валидирани или сертифицирани. 

От началото на 2007 г. в Европейския съюз (ЕС) действа  Програма за учене през 
целия живот, целяща подпомагането на общоевропейската и националните политики в 
сферата на УЦЖ. Сред основните участници в процеса на УЦЖ са областните 
администрации, общините и местните общности, които участват във формирането на 
политиките за УЦЖ на регионално и местно равнище и пряко ръководят процесите на 
развитие на УЦЖ в контекста на утвърждаване на тяхната позиция на «Учещи 
региони». Съгласно определението на ЕК учещите региони разпознават и разбират 
ключовата роля на ученето в развитието на благоденствието, стабилността и личната 
реализация и мобилизират всички свои ресурси креативно за развиване на пълния 
творчески потенциал на всички свои граждани. Именно към постигането на такова 
състояние следва да са ориентирани философията, целите и приоритетите на местните 
(общински и областни) стратегии за УЦЖ. 

 

                                                            

3 Европейски Меморандум за непрекъснато образование (Европейска комисия по образованието Брюксел 
2000), октомври 2000 г. 
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Състояние на приложимостта и ефективността на общинските и областните 
стратегии за УЦЖ в България 

 
В резултат на изследване на наличието и съдържанието на местните 

стратегически документи, имащи отношение към УЦЖ за общините и областите в 
страната, са направени следните обобщения във връзка с тяхната приложимост и 
ефективност4:  

• В нито една българска община и област не е изработен стратегически 
документ, който да е изцяло посветен на УЦЖ и да обхваща този процес комплексно, 
последователно и целенасочено. 

• Предвидените цели и мерки в общинските планове за развитие и 
областните стратегии за развитие обхващат само малка част от многообразните форми 
и измерения на процеса на УЦЖ като цяло. 

• Концепцията за ключовите компетентности не се възприема в нейната 
цялост и не се оценява значението на този набор от умения за местното социално-
икономическо развитие и развитието на личността. 

• Степента на съответствие на местните стратегически документи, свързани 
с УЦЖ, с насоките и дейностите на Националната стратегия за УЦЖ е ниско, поради 
отсъствието в местните документи на цели и мерки, залегнали като приоритети в 
Националната стратегия.  

• Недостатъчно ефективно се изразходват финансовите средства, 
предвидени за инициативи и дейности, свързани с процеса за УЦЖ. 

• Общинските и областните администрации не използват пълноценно 
възможностите на оперативните и другите програми, подкрепящи политики и 
дейности, свързани с УЦЖ. 

• Не се познават и не се използват възможностите за финансова подкрепа 
на общински/областни политики и дейности, отнасящи се до УЦЖ, предоставяни 
директно от ЕК чрез централизирано кандидатстване по програмата “Учене през целия 
живот”. 

Разработването на местните стратегии за УЦЖ освен като инструмент за 
управление се свързва с общото и осъзнато разбиране, че знанията и уменията все по-
бързо “остаряват” и не позволяват на хората да се адаптират към динамично 
променящите се условия на живот.  

Проблемът от социална и управленска гледна точка е как да се обвържат по-
добре различните типове образование и обучение, така че взаимно да се подпомагат и 
да се допълват, а не да се противопоставят и да се изключват.  

С изготвяните стратегии за развитие на УЦЖ се търси местната управленска 
проекция в преодоляването на този проблем. Целта е  да се координират усилията на 
всички заинтерисовани страни – учещи, обучаващи институции, областни и общински 
администрации, социално-икономически партньори, неправителствени организациии и 
научноизследователски организации, за създаване на условия и реализиране на процеса 
на УЦЖ, за пълноценно развитие на всеки гражданин като личност и професионалист, 
което да осигури конкурентоспособност и растеж на местната икономика. 

 
                                                            

4 www.comfort-bg.eu 
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Логическа матрица за структурата и съдържанието на местните стратегии 
за УЦЖ 

 
Местните стратегии за УЦЖ са изградени, за да подпомогнат развитието на 

идеята общината/областта да се превърнат в образователен център. Това е гаранция, че 
ще се подобри грамотността и обучението на населението през целия живот, което ще 
помогне на местната общност да посрещне предизвикателствата на бъдещето.  

Стратегиите са базират на възможностите на местните ръководства и всички 
заинтересовани страни в партньорство да допринесат за повишаване на образованието 
и потенциала за учене на гражданите, отпадане на образователните бариери, създаване 
на култура за учене през целия живот, развитие на заетостта и социалното включване, 
постигане на устойчиво качество на живот и просперитет, основан на знанието.  

Местните стратегии създават възможност за развитие на всички форми на учене 
и подобряване качеството и ефективността на всички нива на образование и обучение. 
Те придават особено значение на сътрудничеството и подпомагането на свързването 
между формалното обучение и неформалното и самостоятелно учене.  

Целеви групи на местните стратегии са: 
• всички деца –  ще влязат в училището готови да се обучават; 
• всички ученици – ще бъдат подпомагани да постигнат своя потенциал;  
• младите хора – успешно ще преминават към университетско образование 

или към трудова заетост; 
• възрастните и работещите хора – ще се обучават продължаващо, за да са в 

състояние по-добре да отговорят и да се адаптират към измененията;  
• старите хора – ще запазват активността си в обществото, придобивайки 

нови умения и наставлявайки другите.   
Планирането (изготвянето) на местните стратегии за УЦЖ има следната 

последователност: 
• Идентификация, анализ и оценка на ресурсите 
Чрез използване на различни техники за проучване и получаване на информация 

се идентифицират следните групи ресурси:  
- физични (материални) – учебни заведения, читалища, библиотеки, клубове, 

стадиони, спортни зали, изложбени зали, художествени галерии, музеи, национални 
паркове, природни забележителности, зоологически градини, здравни центрове, 
болници, представители на БЧК;  

- институционални – учебни заведения, религиозни центрове, социални 
центрове, центрове за личностно развитие и творчество, правителствени агенции;   

- организационни – фирми за производство и услуги, центрове за професионално 
обучение, мрежи за обучение, неправителствени организации, синдикални 
организации, браншови организации, граждански сдружения, медии, панаири, 
изложения, изложби, чествания;  

- административни – общинска/областна администрация, регионални 
инспекторати по образованието;  

- човешки – население, уязвими групи от населението, учители, неформални 
лидери. 

Анализът на взаимодействията между различните групи ресурси разкрива 
синергетични ефекти с цел повишаване на ефикасността и ефективността на УЦЖ. 
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• Идентификация, анализ и оценка на съществуващите политики на местно 
ниво.  

Чрез използването на различни методи, като проучване и анализ на документи и 
информация, анкетни проучвания, интервюта, фокусни групи, наблюдение и експертни 
оценки, се изследва и оценява съответствието на функциите, ефективността и 
ефикасността от идентифицирането и определянето на политики, имащи отношение 
към процеса на УЦЖ. В резултат от функционалния анализ на текущото състояние се 
идентифицират области за подобрение и се формулират предложения за подобрение. 

• Анализ на силните и слабите страни, възможностите и опасностите 
Анализът включва всички целеви групи и всички форми на учене. Той фокусира 

вниманието върху процеса на оценка на условията и средата, върху анализа на 
предимствата и слабостите и върху позиционирането на органите на управление така, 
че да се възползват максимално от външните предизвикателства и възможности. 

• Визия за развитие 
Визията насочва към перспективата на 7-годишния планов период и очертава 

желаното състояние на промяна. Формулира се резултатът, промяната след времевия 
период – крайната цел, до която ще се стигне. 

• Приоритети – цели – мерки  
Идентифицирането на приоритетите се основава на логическите изводи от 

анализа на ресурсите, анализа на политиките за местно развитие и SWOT анализа. 
Приоритетите представят основните области, които са значими за бъдещото развитие, 
съотнесени към трите форми на учене – формално, неформално и самостоятелно, и 
обобщено очертават необходимите интервенции за постигане на желаното подобрение 
в системата на УЦЖ на местно ниво.  

При определяне на конкретните цели към всеки приоритет се търси отговор на 
въпроса как да бъде постигнат резултатът, желаното състояние, което е определено във 
визията за развитие. 

Мерките представляват конкретни дейности за постигане на целите, които може 
да се реализират с няколко конкретни проекта. 

• Индикатори за измерване на постигането на целите и резултатите 
Индикаторите са обективно измерими и проследяеми чрез наличните 

статистически данни. Те измерват изходното състояние, напредъка по отношение на 
качеството и ефективността при постигнатото въздействие, резултатите от ученето и 
протичането във времето на дейностите, чрез които се постигат целевите индикатори. 

Чрез избраната рамка от индикатори се осигурява качеството при изпълнението 
на местните стратегии. 

• Система за мониторинг и контрол 
Системата за мониторинг, контрол и оценка е ключов инструмент за развитие на 

политики и дългосрочни и комплексни интервенции в сферата на УЦЖ. Резултатите от 
мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на 
приоритетните направления, дългосрочните цели и оперативните задачи в хода на 
изпълнението. 

• План за действие  
Планът за действие дава информация за всички сегменти на УЦЖ – 

предучилищно възпитание и подготовка, училищно образование, висше образование, 
професионално образование и обучение, продължаващо обучение, неформално и 
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самостоятелно учене, и за всички аспекти при планиране на оперативно ниво – 
приоритети, цели, целеви групи, дейности, резултати, срокове, източници на 
финансиране, партньори. 

Планът очертава ресурсно-функционалната последователност от конкретни 
дейности, способни да доведат до осъществяването на крайната цел и изразяващите я 
приоритети. 

• Финансов план 
Финансовият план описва основни групи финансови източници: средства от 

държавния бюджет, собствени средства, средства от ЕС, средства по международни 
програми и проекти, средства от публично-частно партньорство. 

Финансовото структуриране на местните стратегии за УЦЖ е инструмент за 
гарантиране на ефективността и качеството на образованието и обучението 
посредством споделени отговорности и очаквани резултати между административните 
власти, работодателите и обучаващите се. 

 
Постигнати резултати 

 
• Създаден е комплексен инструментариум от методологии, матрици и 

наръчник, които да позволят на българските общини и областни администрации да 
разработят свои местни Стратегии за ученето през целия живот. 

• Разработени са две областни и осем общински Стратегии за развитие на 
ученето през целия живот. 

• Проведени са обучения в цялата страна на представители на общините и 
областните администрации. 

 
Приложимост на резултатите 
 
• Създаване за първи път у нас на специализирани местни Стратегии за 

развитие на ученето през целия живот. 
• Стимулиране процеса по валидиране на предходно придобити чрез 

неформално обучение и самостоятелно учене знания, умения и компетентности от 
страна на жителите на съответната територия. 

• Преход от общоевропейски към регионални и местни приоритети и 
прилагане на интегриран подход за УЦЖ. 

• Координиране усилията на всички институции и граждани за създаване 
на условия и реализиране на процеса на УЦЖ. 

 


