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- Г-жо Дейкова, провеж-
дате мониторинг на публич-
ните политики в сектора за 
учене на възрастни, който 
е иницииран от екипа на 
проект „Националните ко-
ординатори в изпълнение на 
Европейската програма за 
учене на възрастни“. Какво 
сочи неговият анализ?

- Нашият екип приключва 
работата си по изготвянето 
на последваща оценка на из-
пълнението на Националната 
стратегия за учене през целия 
живот за периода 2014 – 2020 г. 
с фокус към образованието 
и обучението на възрастни. 
Целта ни е да установим ни-
вото на изпълнение на целите 
и дейностите, да изготвим ана-
лиз на отклоненията и причи-
ните за това, да формулираме 
предложения за нови цели, 
мерки и препоръки за периода 
до 2030 г. Оценката ще бъде 
публикувана официално на  

ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА 
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА НА EPALE: 

Необходим е преход към нов модел на българското 
образование, който е близък до човешкия живот, а не се 

определя от стандарти и свръх регулация
СБУ и неговият лидер получиха признанието на обществото заради значимата роля, 

която осигуряват за развитие на образованието и обучението у нас

10 декември 2021 г., след което ще предста-
вим резултатите на национална конферен-
ция на 16 декември т.г. Най-общо казано 
резултатите сочат, че следва да се положат 
още не малко усилия, за да се превърне 
ученето през целия живот в реалност за 
нашата страна. България се нуждае от 
решителни и мащабни действия, за да 
гарантира, че нейните граждани ще могат 
да се развиват в контекста на зелената и ци-
фрова икономика, и за да допринесе за въз-
становяването на пандемията от кризата. 
Надявам се, че оценката на въздействието, 
ще допринесе за установяване на необхо-
димостта от промяна и разпознаване на 
силите за промяна. За да се постигне успех, 
промяната трябва да ангажира и променя 
възприятията и поведението на хората, да 
увлича хората, а това е най-трудната задача 
за тези, които управляват процесите. Досе-
гашният ни опит учи, че липсата на пълна 
отдаденост на ангажираните страни и хора 
ще спре промяната още в началото й, т.е. 
за да имаме успех, са необходими отворен 
ум, открито сърце и открита воля.

- Можем ли да говорим за постигнат 
напредък по отношение на целите на 
Националната стратегия за учене през 
целия живот?

- Резултатите показват, че в сектора за 
учене на възрастни за периода 2014 – 2020 
година са настъпили както положителни, 
така и негативни изменения. Постигнати 
са положителни изменения относно 
публичните разходи за образование; 
намален е делът на младежите, които не 
работят и не участват в образование или 
обучение; подобрена е образователната 
структура на населението; увеличен е 
делът на лицата с висше образование 
на възраст 30 – 34 години; нараства 
заетостта на населението на възраст 
20 – 64 години.

Независимо от този напредък обаче, 
трябва да признаем, че са постигнати 
напълно само две от общо 12 определени 
цели: делът на публичните разходи за 
образование от БВП и заетостта на лицата, 
наскоро завършили висше или средно об-
разование. Все още сме далече от желаното 
състояние по редица показатели, каквито 
са: увеличаване на участието на възраст-
ните в учебни дейности (формално и/или 
неформално образование и обучение); 
намаляване на преждевременно напусна-
лите образованието на възраст 18 – 24 г.; 
увеличаване дела на придобилите профе-
сионална квалификация в приоритетни 
икономически отрасли за страната; подо-
бряване на функционалната грамотност на 
15-годишните ученици. 

Общата ни оценка е, че в сектора 
за учене на възрастни е извършена съ-
ществена по обем работа, но недоброто 
място на България по отношение на 
стойностите на повечето от международ-

но сравнимите показатели я поставят 
в ситуация на страна, която трябва да 
догонва средните европейски постиже-
ния в периода и до 2030 г. Това обуславя 
необходимостта от провеждане на гъвкави 
и ефективни политики, адекватни на ди-
намичното време, в което живеем, и които 
ще имат съществена добавена стойност 
за превръщането на България в добро и 
предпочитано място за живеене.

- В какъв аспект ще бъде надградено 
постигнатото през изминалия период с 
новите цели, определени в Европейската 
програма за умения, Препоръката на 
Съвета относно професионалното обра-
зование и обучение и Стратегическата 
рамка за развитие на образованието, 
обучението и ученето в Република Бъл-
гария (2021 – 2030)?

- Определените цели и мерки в новите 
стратегически документи са фокусирани 
върху развитие на уменията на хората от 
всички възрасти и подобряване на качест-
вените характеристики на работната сила. 
Те акцентират върху необходимостта от 
учене през целия живот и повишаване 
на квалификацията и преквалификаци-
ята на работната сила с осезаем акцент 
върху меките умения и дигиталните 
компетентности. Голям недостатък в до-
сегашната ни работа, е планиране на дей-
ности без да са обезпечени предварително 
финансово и поради тази причина по-го-
лямата част от тях остават неизпълнени. 
Научихме си урока в това отношение и в 
повечето нови стратегически документи са 
посочени и прогнозните финансови ресур-
си. Предвидени са значителни финансови 
ресурси за развитието на ученето през 
целия живот и по-конкретно на сектора 
за учене на възрастни. Например в Плана 
за възстановяване и развитие е планирана 
цялостна програма за обучение на възраст-
ни, която включва изграждането на единна 
виртуална платформа за онлайн обучение, 
включително изграждане на мрежа от 760 
дигитални клубове на територия на стра-
ната, на стойност 87,5 млн. лв., както и за 
обучение на 500 000 лица с ниско равнище 
на цифрови умения, така и за валидиране 
на умения на стойност 292 млн. лв. В ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ са пла-
нирани около 400 млн. лв. за развитие на 
дигиталните умения на заети и безработни 
лица и още 678 млн. лв. за различни обуче-
ния, които осигуряват достъп до пазара на 
труда. И това далеч не са всички средства, 
които ще бъдат насочени към сектора 
за учене на възрастни. Такива ще бъдат 
осигурени и от Програма „Еразъм+“ на 
ЕС, по линия на държавния и общинските 
бюджети, както и по други международни 
програми. 

- Успя ли електронната платформа 
EPALE да реализира своята полезност 
като инструмент, който предлага раз-

лични ресурси и възможности за онлайн 
обучение във виртуалния свят, в който 
все по-осезаемо живеем през последните 
години?

- Позволете ми най-напред накратко 
да представя Електронната платформа за 
учене на възрастни в Европа (EPALE). 
Тя е един от основните инструменти на 
Европейската комисия за подпомагане 
изграждането на стабилен и ефективен 
сектор за образование и обучение. Тази 
платформа осигурява уникални възмож-
ности за развитие на широката гама от 
професионалисти в сектора за образова-
ние и обучение. Поддържа се на всички 
европейски езици. Осигурява многоезично 
съдържание, включващо най-добри прак-
тики, новини, разработване на политики, 
публикации в блогове, събития и ресурси; 
възможности за намиране на партньори 
по проекти; безплатни онлайн курсове; 
отворени образователни ресурси; участие 
в дискусии, осъществяване на контакти с 
колеги от други европейски страни и т.н.

В момента приключваме проучване 
за обществените нагласи в България към 
Електронната платформа за учене на 
възрастни в Европа EPALE. Резултатите 
ще бъдат оповестени по време на нацио-
нална конференция, която ще проведем 
на 16 декември 2021 г. Широко ще раз-
пространим по-конкретна информация за 
това как се използва този онлайн ресурс 
от професионалната общност в сектора 
за учене на възрастни в България, каква е 
мотивацията и какви са потребностите на 
потребителите, т.е. причините за ползване 
на EPALE, удовлетвореност от функциите 
на уебсайта, необходими подобрения и 
т.н.; ще използваме потребителския опит, 
за да преценим уместността на темите, 
взаимодействието с общността, доколко 
се познават и използват функциите на 
уебсайта. Това ще направим чрез нашите 
страници в социалните мрежи, както и чрез 
уебсайтовете на националния и областните 
координатори за учене през целия живот. 
Ще използваме проучването, за да фор-
мулираме комуникационна стратегия за 
популяризиране и за ангажиране на повече 
активни потребители на платформата.

Последните данни сочат, че в платфор-
мата са регистрирани около 2400 български 
потребители. 

 - Какви инициативи реализира към 
момента и планира да осъществи екипът 
на проект „Националните координатори 
в изпълнение на Европейската програма 
за учене на възрастни“ с цел обединя-
ване на професионалната общност у 
нас в сектора на учене на възрастни, 
в ситуацията, в която се намира стра-
ната ни и светът заради пандемията от 
COVID -19?

- Ще представя програмата на публични-
те ни дейности до края на тази година: На 
8 декември ни предстои Координационен 
съвет на Националната платформа „Обеди-
нени за ученето на възрастни“, след това на 
14 декември организираме Отворени врати 
за обмен на добри практики (на живо на 
страницата на EPALE България във Фей-
сбук) през целия ден. На 15 декември 2021 
г. ще се състои церемония по връчване на 
Награди за принос към сектора за учене 
на възрастни в Театър „Сълза и смях“. На 
16 декември планираме провеждането на 
Национална конференция (ще се проведе 
в съответствие с пандемичната обстановка 
онлайн или на живо в хотел „Балкан-Шера-
тон“). И на 21 декември – уебинар за члено-
ве на националната мрежа от институции и 
организации за образование и обучение на 
възрастни с цел представяне на програмата 
на националния координатор за периода 
2022 – 2023 г.

- Г-жо Дейкова, каква е Вашата ви-
зия за развитие на сектора „Учене през 
целия живот“, в краткосрочен и дълго-
срочен план?

- Визията е като мечтата за желаното 
състояние и в този смисъл и аз имам една 
мечта: за преход към нов модел на бъл-

гарското образование, който е близък 
до човешкия живот, а не се определя от 
стандарти и свръх регулация. 

Имаме толкова добри примери на ви-
сокоефективни образователни системи 
със следните основни характеристики: 
индивидуализират преподаването и уче-
нето; дават висок авторитет на учителската 
професия; отговорността да се върши 
работата е на училищно ниво. Сегашният 
модел е линеен, поради което независимо 
от огромните усилия, които се полагат, 
той трудно се променя. Но една система, 
каквато е образователната, преди всичко 
следва да се съобразява с обстоятелството, 
че човешкият живот е органичен и във ви-
сока степен – непредсказуем. Последните 
две години са ясно доказателство за това.  
Сегашният модел насърчава стандарти-
зацията и спазването на точни правила, 
докато културно-образователният прогрес 
и постиженията зависят от култивирането 
на въображението и творческия потен-
циал на всеки отделен индивид. Една от 
ролите на образователната система е 
именно да събуди и развие творческите 
сили, но вместо това тя създава култура 
на стандартизиране. В сегашния модел 
най-важно е оценяването, а не ученето и 
преподаването, а грешките са най-лошото 
нещо, което може да се случи. Резултатът от 
това е, че обучаваме хората да губят своите 
творчески способности, страхуват се от 
неизвестното, поради което често напускат 
преждевременно училище или не се включ-
ват в дейности за учене през целия живот. 
Подкрепям тезата, че ученето следва да се 
структурира като проект, а не като процес. 
Преподавателите все по-често да казват: 
„Има проблем за решаване“, вместо „Има 
неща за запомняне“.

- Каква е ролята на междуинститу-
ционалното партньорство, включително 
и със Синдиката на българските учите-
ли, за постигане на успехи и преодолява-
не на съществуващи предизвикателства 
в сектора? 

- Създаването на устойчиви парт-
ньорства е един от най-ефективните начини 
за обединяване на ресурсите на заинтере-
сованите страни в сектора за образование 
и обучение. То е предпоставка за изпъл-
нение на заложените цели и повишаване 
на капацитета за развитие. Постигнахме 
не малко в тази посока, като изградихме 
Националната платформа „Обединени за 
ученето на възрастни“, която се стреми да 
обедини усилията на ключовите участници 
в тези процеси на национално, областно и 
местно ниво. В този нелек път за осигуря-
ване на взаимодействието, на общ език, на 
общи ценности и цели СБУ има ключова 
роля. Тази оценка бе ясно и категорично 
изразена от цялата професионална общ-
ност по време на последните национални 
дни за учене през целия живот, когато 
председателят на СБУ – г-жа Янка Такева, 
получи голямата награда „Златния ключ“ 
за цялостен принос към сектора за учене 
на възрастни. Това е публично признание 
за важната роля на Вашата организация и 
нейния лидер за осигуряване на напредък в 
развитието на образованието и обучението.

Пандемията COVID-19 създаде нови 
предизвикателства и въздействието й 
върху обществото и икономиката ще се 
усеща в продължение на много години 
напред. Стратегическият и всеобхватен 
подход към политиките за образование и 
обучение може да помогне на България да 
ускори темпото, ширината и дълбочината 
на възстановяването и би могъл да помогне 
за изграждането на устойчива и адаптивна 
система от умения в дългосрочен план. 
В този нелек път имаме нужда от силни, 
умни, уверени партньори, които да се из-
правят пред трудностите и да поемат юзди-
те. Необходимо е да бъдем заедно по пътя 
към промяната за едно по-добро бъдеще!

Благодаря на СБУ за сътрудничеството!

Интервю на 
Ивайла ВАСИЛЕВА


