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за професионалното развитие 
на учителите и останалия педа-
гогически състав, осигуряване 
на условия за електронно и дис-
танционно обучение в учебните 
институции, насърчаване на 
цифровото гражданство и обра-
зованието като обществено благо. 
Или накратко казано, проектът на 
нашия национален стратегически 
документ включва основните 
положения, залегнали в Деклара-
цията на ЮНЕСКО за основните 
ангажименти на държавите за 
защита и финансиране на образо-
ванието по време на пандемията 
COVID-19 и след това и отговаря 
напълно на неговите цели. 

- Каква е готовността на об-
разованието ни за повишаване 
на конкурентоспособността на 
страната ни, застъпена като 
една от основните цели в Ин-
струмента за устойчивост и 
развитие на ЕС?

- Образователната ни система 
се нуждае от промяна, за да оси-
гури онази добавена стойност, 
която се очаква от нея, за повиша-
ване на конкурентоспособността 
на страната. Големите ни надеж-
ди са свързани с този нов начин 
на планиране и финансиране, 
установен от ЕК, и пренесен на 
национално ниво чрез пакета от 
мерки, нар. „Европа от следващо 
поколение“. Основният замисъл 
на тези документи е не само 
излизане от социалната и иконо-
мическа криза, предизвикана от 
COVID-19, но и да се създадат 
дългосрочни предпоставки за 
растеж както на европейско ниво, 
така и във всяка страна членка 
на ЕС. 

Само преди дни вицепремие-
рът Томислав Дончев представи 
проекта на План за възстановя-
ване и устойчивост с уговорката, 
че планът ще бъде окончателно 
приключен след двумесечна 
обществена дискусия с всички 
заинтересовани страни, като 
очаква нови предложения и идеи.

Проектът на план включва че-
тири стълба: 1. Иновативна Бъл-
гария – за повишаване конкурен-
тоспособността на българската 
икономика; 2. Зелена България – с 
фокус към природните ресурси 
и опазване на околната среда; 
3. Свързана България – мерки, 
свързани напр. с подобряване на 
железопътната инфраструктура 
и др.; 4. Справедлива България 
– със специфичен фокус към 
социалното включване.

Мерките, свързани с цялост-
на реформа на образователната 
система – от входа през учебното 
съдържание до квалификацията 
на учителите, са в първия стълб 
„Иновативна България“. Пла-
нирани са два големи, мащабни 
проекти. Първият е насочен към 
изграждане на образователна 
СТЕМ среда и е на стойност 650 
млн. лв. Предвижда се изграж-
дането на 1680 СТЕМ кабинети, 
както и закупуване на устройства 
за учители и ученици за осъщест-
вяване на електронно и дистан-
ционно обучение. Вторият проект 
е насочен към модернизиране на 
материалната база в образовател-
ната система и е на стойност 712 
млн. лв. Предвижда се изграж-
дане на модерна образователна 
среда в 750 училища и 450 детски 
градини, общежития, а така също 
изграждане на центрове за лич-
ностно развитие. Както можем да 
установим, това е най-мощната 
инвестиция в образованието през 
последните 3 десетилетия. 

Мерките, свързани с ученето 
през целия живот, са в четвъртия 
стълб „Справедлива България“. 
Планира се създаване на нацио-
нална програма за обучение на 
възрастни, изграждане на специ-
ална платформа. 

Планът се ангажира с реформа 
на ПОО, с акцент върху вали-
дирането на знания и умения, 
придобити чрез неформално и 
информално учене.

Вярвам, че този амбициозен 
списък с проекти е свързан с 
извършването на мащабни рефор-
ми, които неминуемо ще доведат 
до огромен скок в развитието 
на образователната система и 
за превръщане на ученето през 
целия живот в реалност за всеки 
български гражданин. Използ-
вам Вашата медия, за да призова 
всички членове на Националната 
платформа „Обединени за учене-
то на възрастни“ да се включат 
в обществения дебат, защото 
документът, който се обсъжда, 
е уникална възможност за втора 
вълна от инвестиции (първата, 
подобна бе осигурена при при-
съединяването на България към 
ЕС) за модернизацията на стра-
ната ни, огромен шанс да бъде 
по-подготвена за предизвикател-
ствата на бъдещото, свързани с 
дигитализацията, със зелената 
икономика, с икономиката, бази-
рана на знанието. 

- Промениха ли се моделите 
за образование и обучение в 
сектора за учене на възрастни, 
засягащи тяхното включване, 
иновативност и толерантност 
в контекста на динамиката на 
обществените процеси и из-
искванията на пазара на труда?

- Моделите за обучение на въз-
растни, както и въобще моделите, 
които се прилагат в цялата обра-
зователна система, се променят, 
макар и бавно. Наблюдаваме, че 
все повече се толерира практи-
ческото обучение с приоритет 
върху придобиването на знания 
и умения и развиването на пред-
приемаческо мислене. Но новите 
подходи при обучението изискват 
много повече – по-голяма гъвка-
вост, по-голямо съсредоточаване 
върху способността на обучаемия 
да учи самостоятелно, индивиду-
ални пътеки за обучение на всеки 
учащ се, съобразени с придоби-
тите знания и умения, с неговия 
социален и професионален опит, 
с неговите ценности и нагласи. 
Или и в този сектор трябва да се 
установи т.нар. компетентностен 
подход, насочен индивидуално, 
според нуждите на всеки обуча-
ващ се. Освен това трябва да се 
има предвид, че хората, които са в 
работоспособна възраст, са много 
ангажирани – работа, семейство, 
обществени ангажименти. Осигу-
ряването на виртуални образова-
телни ресурси е много важно за 
тях и не само по време на криза. 
Преодоляването на фактори, 
които са бариера за включването 
им в качествено образование и 
обучение, като време, пари и раз-
стояние, е изключително важно в 
общата концепция за развитие на 
сектора. Благодарение на съвре-
менните технологии хората от 
всички възрасти биха могли да 
се учат в удобно за тях време и от 
всяка точка на света. Това според 
мен е задължително условие, за 
да имаме успешен модел за обу-
чение на възрастни. 

Що се отнася до съдържанието 
на обучението винаги трябва да 
имаме предвид, че световните 
тенденции настигат страната ни, 

често с по-бързи от очакваните от 
нас темпове. Това важи за всички 
сфери на живота, но най-добър 
пример можем да открием в све-
та на технологиите. Все повече 
изкуственият интелект ни заоби-
каля отвсякъде, от самоуправля-
ващи се автомобили и безпилотни 
самолети до виртуални асистенти 
или софтуер, който превежда 
текст или инвестира парите ни. 
Информационните технологии 
навлязоха във всеки един спектър 
от живота ни, като по дълбочина 
на проникване се нареждаме 
сред държавите от Първия свят. 
Ако искаме това да продължи да 
е така, трябва да видим какво ни 
предстои и да се подготвим отра-
но за него, вместо да смятаме, че 
„то едва ли ще достигне до нас“. 

Възприемането на по-цялос-
тен подход към ученето на въз-
растни би било особено полезно 
при планирането на мерки, свър-
зани с развитието на този сектор, 
през следващия програмен пери-
од. Предизвикателствата, пред 
които е изправена страната ни 
по отношение на демографските 
промени и нарастващото търсе-
не на по-висококвалифицирана 
работна сила, предполагат, че 
възприемането на по-широк под-
ход към ученето през целия живот 
може да допринесе за отключване 
на конкурентоспособността и 
иновациите в страната.

- Председателят на СБУ 
д.ик.н. Янка Такева и член 
на Координационния съвет 
на Националната платформа 
„Обединени за ученето на въз-
растни“, е носител на престиж-
ната награда „Посланик на уче-
нето през целия живот“ – Русе 
2017 г., и на наградата „Златен 
ключ“ за цялостен принос в 
развитието на сектора за учене 
на възрастни – Габрово 2020 г.  
Високите отличия доказват 
последователната й дейност 
като застъпник на професио-
налистите в сектора за учене 
на възрастни. Как смятате да 
надградите и развиете утвър-
дените във времето ползотвор-
ни отношения със СБУ?

- Използвам възможността 
чрез Вашата медия да честитя 
публично тази награда на г-жа 
Такева. Традиционно голямата 
награда за цялостен принос се 
гласува от Координационния 
съвет на Националната платфор-
ма „Обединени за ученето на 
възрастни“. В този управляващ 
орган са включени представите-
ли на държавата, на национално 
представените работодателски 
и синдикални организации, на 
мрежата от институции и орга-
низации за образование и обуче-
ние на възрастни, както и 28-те 
областни координатори за учене 
през целия живот. Обикнове-
но се водят дълги дискусия за 
доказване на предимствата на 
един или друг номиниран. Тази 
година обаче беше различно – 
решението се взе бързо и едино-
душно – без изключение всички 
подкрепиха номинацията на г-жа 
Такева. Това говори за огромния 
авторитет, с който тя се ползва 
сред членовете на Съвета, които 
в най-голяма степен познават 
приноса на всеки от нас за раз-
витието на този сложен сектор, 
за посяване на така необходимите 
семена за превръщане на ученето 
през целия живот в реалност в 
България. Пожелавам й много, 
много здраве и нека нейната 
енергия и непреклонност при 
преследването на цели за възхода 

на образованието и обучението 
да заразяват все повече и повече 
последователи и съмишленици!

А що се отнася конкретно до 
въпроса Ви – какво можем да 
направим съвместно със СБУ – в 
най-близък план, ще си позволя 
да предложа СБУ да съдейства 
за организирането на по-мащабен 
консултативен процес сред учите-
лите, свързан както с проекта на 
Стратегическата рамка „Образо-
вание и обучение – 2030“, така 
и по отношение на проектите за 
развитие на образователната сис-
тема и за УЦЖ, включени в Плана 
за възстановяване и устойчивост. 
Гласът на колегите от системата 
при формулирането на решения 
за развитието на образователната 
система е много важен и времето, 
оставащо до края на тази година, 
е точният момент.

В по-дългосрочен план – ще 
бъдем благодарни, ако СБУ пре-
достави възможност за предста-
вяне на Електронната платформа 
за учене на възрастни EPALE и 
в рамките на различни събития, 
които организира. Това е онлайн 
инструмент, който се поддържа 
на всичките 24 езика на ЕС, вкл. 
и на български език, и който 
осигурява богати възможности 
за взаимно учене, за обмен на 
добри практики сред учители, 
преподаватели, ръководители на 
учебни институции, изследовате-
ли, социални партньори и др., т.е. 
на всички ангажирани с образова-
ние и обучение. Той показа своята 
изключителна полезност, особено 
в условията на пандемията, тъй 
като предлага различни ресурси, 
методи на обучение, многообра-
зие от платформи и възможности 
за онлайн обучение. Добре е 
този инструмент да е познат на 
всички колеги от системата за 
образование. Предлагат се много 
модерни решения за решаването 
на различни проблеми, които мо-
гат лесно да се адаптират и към 
българските условия.

- Преди броени дни СБУ 
организира национален форум, 
с фокус върху възможностите 
на ПОО, като втори шанс за 
отпадналите и преждевременно 
напусналите образователната 
система. Успя ли, благодарение 
на политиките на МОН и соци-
алните партньори, ПОО да се 
реабилитира през последните 
години и какви са европей-
ските и световни тенденции в 
сектора, с които трябва да се 
съобразим и да следваме?

- СБУ е лидер по провеждането 
на ключови събития, свързани с 
приоритетните теми в образова-
нието, и има огромен принос за 
формулирането на добри реше-
ния от долу нагоре. Безспорно 
такива са и резултатите от прове-
дената наскоро конференция. За 
съжаление не можах да присъст-
вам и благодаря, че ми предоста-
вяте възможност да споделя и аз 
своето виждане по тези въпроси.

Какво ни сочат данните: 13,9 % 
от младите хора на възраст 18 – 24 
години са напуснали преждевре-
менно училище, а 17,4% от хората 
в работоспособна възраст са с 
основно и по-ниско образование. 
Проблемът с преждевременно 
напусналите е най-тежък в профе-
сионалните училища, в които през 
последните години всеки четвърти 
не завършва през годината сред-
но образование, като в частност 
сред учениците, обучаващи се за 
придобиване на втора степен на 
професионална квалификация, 
това е всеки втори абитуриент. 

В същото време статисти-
ката сочи, че приблизително 
677 000 души в страната са с 
ниска квалификация, а броят на 
наличните работни места, които 
изискват само елементарно ниво 
на умения, е само половината 
от размера на това население 
(357 000). Това са предизвика-
телства, с които трябва да се 
справи преди всичко образова-
телната система и в частност 
професионалното образование 
и обучение. Сложни задачи, 
свързани, от една страна, с 
осигуряване на привлекателна 
среда за връщане в училище и 
за придобиване на по-високо 
образование и квалификация, 
за намаляване на дела на отпад-
налите ученици от професио-
налните гимназии, а от друга, 
осигуряване на висококвалифи-
цирани специалисти, които да 
задоволят новите потребности 
на пазара на труда. Очаква се 
търсенето на нискоквалифи-
цирани работници все повече 
да намалява. Тези предизвика-
телства следва да бъдат решени 
във време, в което се променят 
представите за необходимите 
умения и за самите професии. 
Младите хора вече не се нужда-
ят от готови модели и решения. 
Представата за бъдещата про-
фесия не е тясна и ограничена и 
придобиването на професионал-
на квалификация следва да се съ-
образи с това. Това според мен е 
основният концептуален въпрос 
в системата на професионалното 
образование и обучение – осигу-
ряване придобиването на тясна 
специалност или осигуряване на 
умения, които ще осигурят при-
лагането им в широк диапазон от 
професионални дейности. Освен 
това скоростта, с която се про-
меня индустриалната структура, 
значително скъсява хоризонта, 
до който може да се предвиждат 
насоките в развитието на тру-
довия пазар. Уменията, които 
работодателите в настоящия 
момент посочват като важни, ще 
се променят до две-три, най-мно-
го до пет години. Това обаче 
предполага система за професио-
нално образование и обучение, 
която се различава значително 
от сегашната – друг обхват на 
обучението, различен начин при 
формиране на съдържанието 
на обучението и резултатите от 
ученето, нов подход при обуче-
нието, по-гъвкави и по-кратки 
пътеки за обучение, прилагане 
на различни инструменти, които 
ще повишат качеството на сис-
темата и съответно доверието 
на работодателите, както и ще 
осигурят така необходимата 
привлекателност на този сектор. 
Сега е моментът професионал-
ната общност от тази система да 
сподели своите виждания в тази 
посока. Текат обществени диску-
сии по проекти на стратегически 
рамки и планове за периода след 
2020 г. Осигурени са достатъчно 
финансови ресурси. Очакват се 
добри и смислени предложения, 
които ще имат съществена доба-
вена стойност за превръщането 
на България в модерна държава 
с добре живеещи, образовани, 
висококвалифицирани хора. 
Колегите от страната не бива да 
чакат тези предложения да идват 
от кабинетите на държавните ин-
ституции. Защото каквото посеем 
сега, това ще пожънем в бъдеще!

Интервю на 
Ивайла ВАСИЛЕВА

Образователната ни система се нуждае от промяна, за да 
осигури необходимата добавена стойност за повишаване 

на конкурентоспособността на страната

ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ И НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ: 
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