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РЕЗЮМЕ 

Медийната грамотност никога не е била толкова важна, колкото днес. Медийната култура се 
разви значително през последните десетилетия и ние навлизаме в мултимедийна среда, която 
все повече обгръща, въвлича и се преживява като взаимосвързано цяло. Адаптирането към 
обществото е задължително и следователно качественото дигитално образование за 
възрастни, което им позволява да придобият медийна грамотност, е приоритет в днешно 
време, защото инвестирането в дигиталните умения през целия живот е от изключително 
значение. 

От тази гледна точка докладът представлява изчерпателен доклад за анализ на нуждите, 
включващ няколко аспекта на образованието за възрастни - от нуждите на обучителите на 
възрастни в страните партньори. до методите за насърчаване на ученето през целия живот на 
възрастните в дигиталната област. Проучването е част от проекта на Еразъм+ „MECO - Media 
Education a Challenge to Overcome“, изпълняван от консорциум от петима партньори от Италия, 
Литва, България, Испания и Нидерландия, имащ за цел да предостави нови методи и 
инструменти за осигуряване на качествени възможности за обучение на възрастни обучаеми в 
дигитална среда за постигане на медийна грамотност. 

Настоящият документ има за цел да предостави не само общ поглед върху въпроса, но и да 
представи някои методи и инструменти, които са били приложени в Европа за насърчаване на 
медийната грамотност при възрастни обучаеми. Докладът е разделен на три глави, както 
следва: 

Глава 1 представя методологията на изследването. Този раздел обобщава изследователските 
методи, приложени за идентифициране на нуждите на преподавателите, категориите 
респонденти, подхода към интервютата и ограниченията на изследването. 

Глава 2 събира националните доклади, които излагат набор от специфични за страната аспекти, 
с препратки към политическите рамки, образователните възможности и потенциалните пречки 
пред ученето на възрастни и медийната грамотност. Въз основа на документално проучване и 
индивидуални интервюта, докладът обобщава предизвикателствата около образованието за 
възрастни за медийна грамотност, заедно с областите за подобрение, предложени от 
интервюираните. Всяко интервю е ръководено така че да се насърчи разбирането за това какво 
предполага работата с възрастни обучаеми в рамките на цифровите технологии и какво трябва 
да имат предвид преподавателите. 

Глава 3 представлява разделът за европейски синтез, който дава основата за създаване на 
новаторски и приобщаващ образователен контекст за преподаватели по медийна грамотнст на 
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възрастни обучаеми. Представен е набор от образователни инструменти и инициативи, за да 
се подчертае потенциалът за трансфер на модели и добри практики в местните общности. 
Понастоящем се полагат усилия на национално и европейско ниво за подобряване на 
медийната грамотност на възрастните обучаеми. Анализът разкрива, че разработването на 
модерни и ефективни модели на сътрудничество, които позволяват работа в мрежа, се очаква 
да подобри непрекъснатото професионално развитие на персонала чрез споделяне и обмен на 
педагогически модели, приети в цяла Европа. 

Въз основа на събраните данни изследователският екип стигна до иновативна рамка на курса 
за подобряване на уменията на преподавателите и персонала, работещи с възрастни обучаеми 
в областта на медийното образование. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Извънредната ситуация с COVID-19 промени отношенията в световен мащаб. Цифровите 
технологии изиграха изключително важна роля, но ползите, които гражданите биха могли да 
извлекат от използването на цифрови технологии, са ограничени от опасения относно 
неприкосновеността на личния живот и сигурността и от липсата на достъп до интернет, лошата 
възможност за сърфиране в интернет. 

Медийната грамотност засяга различни медии и методи на разпространение. Тя дава 
възможност на граждани от всички възрасти да се ориентират в съвременната новинарска 
среда и да вземат информирани решения. Следователно, това е решаващо умение за всички 
граждани, независимо от възрастта, тъй като ги овластява и повишава тяхната осведоменост. 
Бързото технологично развитие и непрекъснато променящите се социални условия оформят 
разнообразна комуникационна динамика, която поражда няколко предизвикателства, като 
неправилна/дезинформация, реч на омразата и пропаганда. 

Обучението по медийна грамотност има за цел да насърчи осъзнаването на медийното 
влияние и да създаде активна позиция както към потреблението, така и към създаването на 
медии. Образованието и ученето през целия живот са от съществено значение за всички хора, 
независимо от възрастта, произхода или социалния статус. Както е посочено в цел за устойчиво 
развитие №. 4, усилията ще бъдат насочени към осигуряване на приобщаващо и 
равнопоставено качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия 
живот за всички. 

В този контекст обучението за възрастни изглежда важен фактор по отношение на подкрепата 
на хората да станат по-критични и устойчиви срещу тези предизвикателства. Важно е да се 
засили критичното мислене на възрастните, така че те да могат да преценяват и преодоляват 
постоянно присъстващите заплахи от фалшиви новини, кибертормоз, радикализация, заплахи 
за киберсигурността и измами. В това отношение новинарската медийна грамотност, която 
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черпи от критичното образование за медийна грамотност, може да даде възможност на 
възрастните и да насърчи развитието на активни демократични граждани. 

 

Предистория на изследването 

В цифрова среда, където границите между отговорностите на различните медийни играчи са в 

непрекъсната динамика, става все по-важно да се осигури адекватно ниво на информираност сред 

зрителите. Съветът на Европа е включил медийната и информационна грамотност (MIL) в своята Рамка 

за демократично гражданство (2016 г.) с обогатен набор от индикатори за компетенции, извън 

обикновеното придобиване на умения, тъй като те също така обхващат нагласи, ценности и знания. 

Според Експертната група по медийна грамотност на ЕС (MLEG) медийната грамотност „включва 

всички технически, когнитивни, социални, граждански и творчески способности, които позволяват на 

гражданите да имат достъп, да имат критично разбиране за медиите и да взаимодействат с тях“ . Тези 

способности ни позволяват да упражняваме критично мислене, като същевременно участваме в 

икономическите, социалните и културните аспекти на обществото и играем активна роля в 

демократичния процес. Тази концепция обхваща всички видове медийни взаимодействия (излъчване, 

радио, преса, интернет, социални медии) и е насочена към нуждите на представителите на всички 

възрасти. 

По време на първия Европейски форум за медийна и информационна грамотност (MIL) (проведен в 

централата на ЮНЕСКО в Париж през май 2014 г.) беше приета Парижката декларация относно MIL в 

цифровата ера. Декларацията потвърждава отново значението на MIL и призовава за подновен акцент 

върху MIL в днешната дигитална среда, както и за сътрудничество между ключови участници и групи 

от множество заинтересовани страни за напредък на MIL за всички. 

Цели на изследването 

Това проучване изследва нуждите и предизвикателствата на преподавателите и персонала, 

работещи с възрастни учащи в пет европейски държави. За да се даде възможност за 

интегриране на модели и практики, прилагани на ниво ЕС, изследването разглежда 

европейските политики и стратегии за насърчаване на образованието за възрастни, особено в 

обхвата на медийното образование. 

Целите на изследването са: 

- Да се определи образователният контекст за персонала, работещ с възрастни обучаеми 

- Да се осигури разбиране за предизвикателствата, пред които са изправени тези, които работят 

с възрастни обучаеми и актуалните проблеми 

- Да се подчертаят потенциалните бариери по отношение на образованието за възрастни и 

медийната грамотност 

- Засилване на сътрудничеството между организациите, работещи с възрастни за по-нататъшен 

обмен на добри практики 
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- Да се определят областите на подобрение в областта на непрекъснатата подготовка и 

мотивация на обучители на възрастни и организации на възрастни 

- Да предостави представа за медийното образование за възрастни обучаеми в европейската 

рамка, както и да събере практики, които го позволяват и насърчават. 
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Цел на изследването 

Медийната култура се разрастна значително през последните десетилетия. Навлизаме в 

мултимедийна среда, която все повече обгръща, въвлича и преживява като взаимосвързано 

цяло. Обучението по медийна грамотност има за цел да насърчи осъзнаването на медийното 

влияние и да създаде активна позиция, както към потреблението, така и към създаването на 

медии. Важно е да се засили критичното мислене на възрастните, така че те да могат да 

преценяват и преодоляват постоянно присъстващите заплахи от фалшиви новини, 

кибертормоз, радикализация, заплахи за киберсигурността и измами. 

Извънредната ситуация с COVID-19 придаде на дигиталните технологии изключително важна 

роля, но ползите, които гражданите могат да извлекат от използването на цифрови технологии, 

са ограничени от някои опасения относно поверителността и сигурността и от липсата или 

липсата на достъп до интернет, слаба способност за сърфиране в интернет. Това прави 

инвестирането в дигиталните умения през целия живот от изключително значение. 

Проектът MECO има за цел да се справи с тези проблеми, като предостави на обучаващите 

възрастни иновативни инструменти за насърчаване на медийното образование сред възрастни 

учащи с по-малко възможности. Ето защо, анализирането на общите предизвикателства, пред 

които са изправени обучаващите за възрастни в различните страни партньори, както и 

съществуващите нужди от медийно образование за обучаеми на възрастни, е приоритет. 

Чрез провеждането на това изследване нуждите и предизвикателствата пред медийното 

образование за възрастни обучаеми трябва да бъдат задълбочено проучени, за да се 

гарантира, че модулите на курса и сценариите, създадени в проекта MECO, са подходящи за 

целта. 

Методи на изследването 

Моделът ASSURE се използва като глобаен подход към разработването на проучването 
„Основни нужди на преподавателите в подкрепа на възрастни обучаеми с по-малко 
възможности“. ASSURE е много успешен инструмент за планиране на ефективно образователно 
съдържание. ASSURE е модел на дизайн на обучение, който има за цел да даде пълноценно 
преподаване и учене. 

За целите на настоящото изследване моделът е адаптиран и използван като ръководство. 
ASSURE е акроним, който означава различните стъпки в модела. 

Това са стъпките, които съставляват модела: 
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• Анализ на нуждите на целевата група (обучаемите) -Analyse  
• Избиране на изследователските методи за ,,настолно“ проучване и интервюта-Select  
• Използване на медии и материали за изготвяне на доклада-Utilize  
• Изискване на участие на целевата група (обучаемите) Require  
• Оценяване (проверка с партньорите) и преразглеждане на окончателната версия преди 

прехвърляне към целевите групи.Evaluate  

Изследването се занимава с горепосочените дейности, като се фокусира върху събирането на 
първични и вторични данни и тяхното анализиране за изготвянето на доклада. За да се осигурят 
данни с достатъчно количество и качество, които да позволят на създателите на курсове да 
създадат смислени материали на по-късен етап от проекта MECO, беше приложен следният 
изследователски подход в три стъпки: 

 
1. Събиране на данни от международни и национални източници. 
 
Събирането на данни предвижда извършването на предварителен литературен 
преглед като вторичен изследователски метод за обосноваване на въпросите на 
интервюто. Прегледът на литературата разглежда политическата рамка, разпоредбите 
за възрастни учащи се с по-малко възможности, разпоредбите за обучаващите 
възрастни, инициативите за подпомагане на ученето и медийното образование и 
потенциалните бариери, налични от национални и международни доклади, научни 
изследвания, данни на Евростат, както и национални и международни закони и 
разпоредби. Въз основа на тези данни бяха формулирани въпросите за интервютата, 
на които да отговарят обучители/фасилитатори/социални работници/доброволци, 
работещи с възрастни обучаеми в  следващите стъпки на проекта. 
 
2. Събиране на данни от национални източници 
 
Основните методи на изследване са проведените интервюта, които са последвани от 
вторични изследвания на национално и европейско ниво. Дейностите по настолно 
проучване и интервю са разширени по-късно в следващите раздели на тази глава. 
 
3. Съставяне на пълно и последователно изследване 
 
Въз основа на събраните данни, анализът е завършен чрез подчертаване на ключовите 
точки, категоризиране на резултатите, за да се изпълнят целите на изследването и чрез 
структуриране на тези резултати, за да се формулират заключения и препоръки. 

Структура на доклада 

 

Докладът се състои от глави, които са резултатите от проекта или процесите в проекта. Това 

означава, че една глава може да бъде нещо толкова голямо, колкото целта на самия проект, 

или толкова малко, колкото глава на отчет или набор от данни. 
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Изследователският екип на проекта MECO структурира тези глави, за да отговори на 

изискванията на работния процес на създателите на курсове. Следователно основните раздели 

са: 

- Изследователска методология за настолни проучвания и интервюта 

- Национални анализи на нуждите: Литва, Италия, Испания, Нидерландия и Румъния 

- Европейски обобщаващ доклад за основните нужди на преподавателите 

- Изводи 

- Препоръки 

 

Затруднения и ограничения на изследването 

Настоящото проучване изследва нуждите на обучаващите възрастни да подкрепят учащите в 

медийната грамотност, след което да обясни защо и как тези нужди трябва да бъдат 

адресирани чрез обяснителен подход. За тази цел изследването няма никаква статистическа 

значимост. Освен това, докато се предоставя преглед на европейско ниво, изследването 

събира данни главно от четири държави от ЕС, а именно Литва, България, Испания, Италия и 

Нидерландия. 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на това проучване не представлява 

одобрение на съдържанието. Съдържанието отразява само вижданията на авторите и 

Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него 

информация. Изследването е част от „Медийното образование – предизвикателство за 

преодоляване“, стратегическо партньорство Еразъм+, ID2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396. 

Настолно проучване 

Прегледът на литературата се стреми да проучи главно документални данни от различни 

източници, като по този начин надгражда първоначалните вторични изследвания, извършени 

по време на изготвянето на предложението за проект MECO, когато бяха формулирани 

основните насоки на изследването. 

Признавайки ограниченията и недостатъците на вторичното изследване, вторичното 

изследване е интегрирано в дизайна на изследването заедно с първичното изследване, като 

по този начин се преодолява възможността събраните преди това вторични данни да бъдат 

неподходящи за текущата изследователска цел. 
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Области на настолното изследване 

А) Политическа рамка 

- Образование за възрастни в страните партньори – политическа рамка 

o Медийно образование за възрастни/ медийна грамотност за възрастни 

o Учене през целия живот 

- Национална програма и инициативи за подкрепа на образованието за възрастни и ученето 

през целия живот със специален акцент върху медийното образование. 

Б) Разпоредби за възрастни обучаеми 

- Статистика на възрастни обучаеми в страни партньори (еволюция) 

- Профил на обучаемите (социално-икономически, пол, раса и други фактори) 

- Предизвикателства 

- Обучение за възрастни и Covid-19 (бързото преминаване към цифрово обучение/работа 

поради пандемията) 

В) Разпоредби за обучители на възрастни 

- Цел: преподаватели, фасилитатори, доброволци и платен персонал 

- Събрана информация: къде работят, какво правят, нива на заплащане 

- Възможности за формално, неформално и самостоятелно образование за преподаватели 

- Възможности за доброволчество в подкрепа на медийната грамотност и ученето през 
целия живот на възрастни 

-Предизвикателства 
 
Г) Инициативи за подкрепа на медийната грамотност и ученето през целия живот на възрастни 

обучаеми 

- Национални, регионални, локални мрежи 

- Уебсайтове в подкрепа на медийното образование за възрастни 

- Изпълнен малък проект (ЕС, Еразъм, частно финансиран). 

- Добри практики по отношение на обучението на възрастни и медийната грамотност 

Източници на данни 

Докато първичните данни могат да бъдат събрани чрез въпросници, задълбочени интервюта, 

интервюта с фокус групи, казуси, експериментиране и наблюдение, вторичните данни могат да 

бъдат получени чрез вътрешни източници (в рамките на организацията) и външни източници 

(извън организацията). 
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За настолното изследване на MECO бяха проучени външни източници, за да се дадат отговори 

на предварително изложените теми. Събирането на външни данни е по-трудно, защото 

данните са много по-разнообразни и източниците са много повече. За да се справят с това, 

изследователите на проекта идентифицираха набор от най-подходящи източници за това 

изследване, с акцент върху публикации не по-стари от десет години: 

- Публикации на Европейската комисия 

- Национални политически рамки и насоки 

- Европейски и национални доклади 

- Годишни отчети и други данни от преброяването 

- Бази данни (включително рецензирана научна литература) 

- Съответните учебници 

- Европейски проекти 

- Професионални социални мрежи 

- Глобален и местен вестник 

- Уебсайтове на организации за възрастни 

Тези източници могат да бъдат достъпни чрез търсачки като Google, Google Scholar и всякакви 

академични или обучителни бази данни, до които партньорите имат достъп. Причината за 

включването на такъв широк набор от източници е да се гарантира, че има достатъчно покритие 

на сложна тема, която се разбира по различен начин в различните заинтересовани страни. 

За насочване на изследователите по време на настолното проучване се препоръчва да се 

използват следните ключови думи на английски и на езиците на партньорите: 

Възрастни обучаеми, публични политики за възрастни обучаеми, организации за възрастни, 

национални програми за обучение на възрастни, обучител на възрастни, учене през целия 

живот, медийно образование, дигитално образование за възрастни. 

Насоки за интервю за анализ на нуждите 

Това проучване, проведено чрез интервюта, има за цел да отговори на следния въпрос: какви 

са нуждите на преподавателите, работещи с възрастни обучаеми от компетентност за медийна 

грамотност. Основната цел е да се предложи задълбочено представяне на различни мнения, 

вярвания, нагласи и опит на участниците в интервюто чрез провеждане на интерактивен 

диалог. 
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Основният принцип зад изследването на интервюто е да се предоставят богати и подробни 

отговори относно темата на изследването. Обръща се внимание на факта, че по време на 

интервютата могат да възникнат нови въпроси и идеи, които биха могли да улеснят анализа и 

следователно, да помогнат за появата на тези нови проблеми и идеи, интервютата в качествени 

изследвания, затова обикновено те са по-малко структурирани. Тази гъвкавост разширява 

възможностите за изследване на различни аспекти на предмета, като същевременно отваря 

врати към нови възможности, които първоначално не са предвидени от изследователя. 

За провеждането на настоящото проучване се очаква всеки партньор да предприеме следните 

стъпки за провеждане на интервютата в неговата страна: 

 

1. Превод на въпросите за интервюто на местен език 

2. Провеждане на интервютата 

3. Изготвяне на частични преписи на интервютата 

4. Кодиране на данните за поверителност и анонимност 

5. Анализиране на данните за постигане на изследователската цел 

6. Създаване на доклад за резултатите от интервютата, включително тълкуване на 

данните и направените заключения. 

 

Гореспоменатите стъпки ще позволят предаването на изследването и ще позволят на всеки да 

се възползва безплатно от това проучване. Това е една от ключовите характеристики на 

стратегическото партньорство по Еразъм+, характеризиращо се с иновации. 

Респонденти на интервюто 

Нашият предварителен преглед на литературата показва, че образованието за възрастни не се 

провежда и не трябва да се провежда само във формални образователни институции. Вместо 

това възможностите за учене на възрастни обучаеми се появяват в много други области на 

общността, чрез неформално и самостоятелно учене. В този контекст обучителите не са просто 

професионални обучители, а хора, активни в широк набор от дисциплини, роли и институции. 

Освен формалните преподаватели и обучители, целевата група за провеждане на интервюта 

включва организации за обучение на възрастни, доброволци, служители на 

местни/регионални агенции и политици. 

Избор на извадка 

Всеки партньор трябва да избере петима интервюирани, отговарящи на горепосоченото 

описание. Когато избират респондентите, партньорите по проекта взимат  предвид 

равенството между половете, равните възможности и уместността по отношение на знания, 

опит, умения и професия. 
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При предоставяне на методологията на интервюто с въпроси, се разглежда набор от 

подходящи интервюирани. С потенциалните интервюирани първоначално партньорите се 

свързват директно или чрез имейл или телефон. След предварително заявяване на интерес, на 

интервюираните лица се предоставят листовете за интервю (Приложение 1) в електронен вид. 

Заедно с въпросите за интервюто, листът за интервю включва основна информация относно 

проекта и изследването. 

След завършване на процеса на контакт, интервюиращите изискват потвърждение от 

интервюираните за участие и съгласие със свързаните договорености. След това интервютата 

се насрочват при първа удобна възможност. 

Конфиденциалност и анонимност 

Важно е да се спазва поверителността и анонимността на респондентите. Следователно името 

на интервюирания винаги ще остане кодирано с инициали. Данните ще бъдат събрани чрез 

водене на бележки и в случай, че изследователят цели аудио/видео запис, ще бъде поискано 

разрешение от участниците преди започване на интервюто. 

Изследователят от всяка страна партньор ще се увери, че самоличността на интервюирания е 

защитена и кодирана във всички документи, които ще бъдат споделени с консорциума на 

партньорството. 

Въпроси за интервюто 

Методологията на изследването предвижда полуструктурирани интервюта, с формулиран 

ключов набор от теми и набор от насочващи въпроси, свързани с тези теми. Очаква се 

изследователите да провеждат интервютата гъвкаво, позволявайки открита дискусия между 

изследователите и интервюираните. 

След полуструктурирания формуляр за интервю, въпросникът включва както описателни, така 

и обяснителни въпроси, които да насочват интервюто: 

1. Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни обучаеми (с по-

малко възможности)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате (напр. образование, 

обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, обществена служба, създаване на 

политики и т.н.)? Вашата организация: име, област на действие, държава, регион. 

2. Според вашия опит кое според вас е най-разпространеното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение, което се придава на 

въпроса, …)? Какво е общото възприемане на медийното образование за възрастни? 

3. Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са основните 

трудности, срещани при работа с възрастни обучаеми? 
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4. Какъв е общият профил на възрастни обучаеми, с които обикновено работите? Какви са 

основните пречки, които спират възрастните да подобрят медийната си грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 

5. Кои са основните трудности, които срещат възрастните при използването на медиите? Какви са 

основните умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 

използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъп, безопасност, 

производство, критично мислене)? 

6. Как мислите, че пандемията Covid-19 е повлияла на обучението на медийна грамотност при 

възрастните? Влоши ли пандемията нуждите на възрастните от придобиване на умения за медийна 

грамотност? 

7. Какъв вид подходящо обучение сте получили през последните 3 години, което да ви помогне в 

работата ви? Ако да, какъв вид (напр. лице в лице, конференция, семинари, наблюдение, писмени 

или видео материали и т.н.)? 

8. Какъв вид обучение би ви било полезно в областта на медийното образование за възрастни 

учащи (напр. какви теми и метод на предаване)? Какъв вид материали биха могли да ви помогнат 

в медийното образование за възрастни обуачеми? 

9. Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други експерти в 

областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля уточнете кога, къде, как и с 

кого. 

10. Имате ли още да добавите още нещо? 

 

 

Интервютата, проведени с помощта на горепосочениете въпроси, могат да продължат 20-30 

минути, с известна степен на гъвкавост. Очаква се въпросите да изяснят основните нужди на 

преподавателите и тези, които работят с възрастни обучаеми в тяхната професия. Модулите и 

дейностите на курса ще бъдат проектирани на по-късен етап от проекта, за да отговорят на тези 

нужди. 

Анализ на данните 

Транскрипцията на интервютата е времеемък и трудоемък процес, но гарантира качество и 

автентичност на данните. Анализът на данни е в постоянен процес и в постоянна връзка със 

събирането на данни. Данните, събрани по време на интервютата, са предназначени за 

раздела с резултатите, които се появяват поради тяхната висока честота и важност, подчертана 

от интервюираните. Използването на всякакви цитати от интервюирани се класифицира, за да 

се запази анонимността на участниците. 
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Партньорите в Литва, България, Испания, Италия и Нидерландия проведоха настолни 

проучвания и интервюта с цел събиране на знания за образованието на възрастни и обучението 

по медийна грамотност за възрастни обучаеми от проучвания, политически дискурс и 

практически опит в техните страни. 

Нацинален доклад: Литва 

Изследователи: SIMONA LITVINIENE и GINTARE CERNIKIENE 

Резултати от настолното проучване 

Според статистиката на Литва населението в началото на 2020 г. е 2794090 жители. През 

последните години населението намалява по различни причини, като отрицателен естествен 

прираст на населението, смъртност и емиграция. Естественото изменение на населението 

(увеличение/намаляване) все още е отрицателно. Най-населените райони са окръзите на най-
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големите градове Вилнюс, Каунас и Клайпеда. Гъстотата на населението на тези три града в 

началото на 2019 г. е съответно 83,3 жители на квадратен километър (ж./km2), 69,4 жители/km2 

и 60,8 жители/km2. Най-ниска е гъстотата на населението в окръзите Tauragė (21,3 жители/km2) 

и Utena (17,7 жители/km2). 

Политическа рамка 

Глобална програма за компютърна грамотност 

Неплащането и липсата на достъп до информационни технологии от своя страна намалява 

достъпа до пазара на труда, затруднява достъпа до услуги на цифровия пазар (информационни 

мрежи, банкиране, електронни разплащания, електронни стоки и услуги, използване на 

многофункционални карти и др.). За успешното използване на нов вид услуга, населението се 

нуждае от умения и знания за компютърна грамотност. 

Жителите на Република Литва оценяват положително информационното общество, свързват 

неговото развитие с оптимистична перспектива за демократично общество и надежди за по-

добър живот. 

Липсват обаче публични кампании, събития, публикации, бързозапомнящи се и лесни за 

декодиране символи, които да популяризират идеята за информационното общество в 

ежедневието. 

Липсват държавно признати професионално-квалификационни или сертификационни 

изисквания за служителите в държавни и общински институции и учреждения, които да 

определят компютърната грамотност на служителите, както и изисквания за прилагане на 

специализирани информационни технологии, свързани със специфичната им дейност. 

Липсва обща база данни за всички институции, предоставящи услуги за обучение по 

компютърна грамотност в различни региони на Литва. Съществува значително разнообразие 

от институции и учебни програми, предоставящи услуги за обучение по компютърна 

грамотност. Няма гаранция, че всички тези институции ще осигурят адекватно ниво на 

обучение по компютърна грамотност. 

Нивото на компютърна грамотност на населението на Република Литва зависи от мястото на 

пребиваване (градско или селско), възрастта и доходите. Колкото по-високо е образованието 

и доходите на населението, колкото по-млади са те, колкото повече от тях живеят в градове и 

имат по-висок социален статус, толкова по-високо е тяхното ниво на дигитална грамотност и 

толкова по-голямо е желанието им да я притежават. 

Държавните институции - Министерството на образованието и науката, Министерството на 

вътрешните работи, Министерството на социалното осигуряване и труда и Министерството на 

транспорта и съобщенията - решават проблемите с компютърната грамотност на населението. 

Усилията им в тази област обаче са недостатъчни. Местните общини все още не обръщат 

достатъчно внимание на обучението по компютърна грамотност в местната общност поради 

липса на специалисти и ресурси в тази област. 
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Представители на бизнеса проявяват голям интерес към компетентността на обществото: 

създава се сдружението "Прозорец към бъдещето". 

За да се създадат условия всички жители на Република Литва да придобият необходимите 

умения и знания, е необходимо да се вземе предвид, че: 

1. населението не е систематично подготвено да живее и работи в информационното 

общество, обучението им по компютърна грамотност все още е доста разпокъсано, липсва 

последователна държавна стратегия за развитие на компютърната грамотност на 

гражданите; 

2. не всички жители имат еднакви условия за придобиване на компютърна грамотност и 

подготовка за живот в информационното общество. 

Законът за образованието (1991) описва всички функции на образователната политика, 

включително политиката за образование на възрастни. Законът за неформалното образование 

и продължаващото обучение на възрастни (2015 г.) урежда неформалното образование и 

продължаващото обучение на възрастни, основите на тяхната структура, организация и 

финансиране. Общинският съвет назначава координатор на неформалното образование на 

възрастни за изпълнение на плана за действие на неформалното образование на възрастни и 

продължаващото учене. В момента във всички литовски общини са назначени координатори. 

Тяхната институционална принадлежност е разнообразна. 

 

Разпоредби за възрастни обучаеми и обучители на възрастни 

Около 31 процента от литовците са завършили висше образование, което е повече от средното 

за ЕС, което е 25,1 процента. Освен това броят на завършилите висше образование се е 

увеличил с 50 процента през последното десетилетие. Образованието в Литва вече върви 

добре и продължава да се подобрява (Евридика, 2022 г.). 

В Литва образованието за възрастни може да бъде формално и неформално. В съответствие с 

това доставчиците на формално и неформално образование са изброени по-долу. Институции, 

предоставящи формално образование за възрастни: общообразователни училища за 

възрастни (образователни центрове), общообразователни училища с класове за възрастни; 

училища за професионално образование и обучение (ПОО); институции за висше образование 

(ВОУ) − колежи и университети. Тези институции (с изключение на общообразователните 

училища) предлагат курсове за продължаващо професионално развитие и преквалификация, 

които също са неразделна част от образованието за възрастни (Eurydice, 2022 г.). 

Държавни, общински и недържавни институции за ПОО осигуряват професионално 

образование и обучение. ПОО е основната им дейност. Според данни от AIKOS в Литва има 64 

държавни институции за ПОО и 5 недържавни институции за ПОО. От началото на 

оптимизацията на работата в мрежа на държавните институции за ПОО през 2018 г. бяха 

анализирани регионалните нужди и наличните учебни програми. В по-големите градове има 

повече институции за професионално образование и обучение, но достъпът до ПОО е 
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възможен във всяка община. Учители на свободна практика и други физически и юридически 

лица, за които ПОО не е основна дейност, също могат да предоставят ПОО. Компания, която 

има образователен център, би била пример за такъв доставчик. Има повече от 200 такива 

доставчици. 

Институции за неформално обучение на възрастни, центрове за обучение на възрастни, 

гимназии, институции за продължаващо професионално развитие, фирми, неправителствени 

организации, специалисти по андрагогика и др., могат да предоставят неформално 

образование за възрастни. Работодателите могат да организират обучение за възрастни и 

учебният процес може да се провежда на работното място. Според AIKOS има 105 училища за 

неформално обучение на възрастни. Няма данни за общия брой на всички видове институции, 

предоставящи неформално образование за възрастни).1 

Според данните от проучването на образованието за възрастни (2016 г.) 38 % от населението 

на възраст 25-64 години е учило във формални образователни институции, курсове и семинари, 

организирани от различни доставчици на обучение, както и самостоятелно. Жените са учили 

повече от мъжете, жителите на градовете повече от жителите на селата. Най-склонни да учат 

са били по-младите на възраст 25-34 години (49%), както и тези с високо образование (59%) и 

работещите (46%). 31% не са учили никъде (958 хил.) пълнолетно население, от които 7% са 

искали да учат. Основните причини да не могат да учат са прекомерната заетост и твърде 

скъпото обучение2 

Целта за създаване на ефективна система за учене през целия живот е отразена в Националната 

образователна стратегия 2013-2022 г. В стратегията се посочва, че Литва води някои държави-

членки по няколко показателя. В Литва нивото на завършено висше образование на младежите 

(на възраст 30–34 години) е било 51,3 процента през 2013 г. и се е повишило с два пункта през 

2014 г. до 53,3 процента. По нивото на заетите лица (на възраст 25–64 години), които имат поне 

гимназиално образование, Литва е лидер в ЕС. Литва обаче се провали в усилията си да увеличи 

процента на възрастните, обучаващи се през целия живот, от 5 на 15 процента. Тази цел е 

поставена в Стратегията за осигуряване на учене през целия живот. Според данните на Евростат 

през 2019 г. едва 6,9% от възрастните (на възраст 25–64 години) са участвали в обучение за 

възрастни през 4-те седмици преди събирането на данните. (ЕС2019м. – 11,2%). За решаване 

на горепосочените проблеми в Националната стратегия за образованието 2013-2022 г. са 

поставени следните цели (повече: Национална стратегия за образование 2013-2022 г.). 

Цялото обучение се проведе от разстояние по време на периода на Covid-19 и повечето от 

неформалните образователни дейности бяха преустановени. 

 

Инициативи в подкрепа на медийната грамотност и ученето през целия живот на 

възрастни обучаеми 

 
1 Eurydice (2022). National Education Systems: Lithuania. Main providers. EACEA National Policies Platform. Retrieved from: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en 

2 The Lithuanian Department of Statistics. Open data. Retrieved from: https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/ 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en
https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

22 
 

Беше прогнозирано, че общото ниво на медийна грамотност на населението на Литва, като се 

започне от проучването, проведено през 2017 г. (когато определеното ниво беше 37,9 

процента), ще се увеличава на всеки три години, както следва: 39 процента през 2020 г. и 41,3 

процента през 2023 г. 

Резултати от интервютата 

Има 10 респонденти, които отговориха на въпросите. Повечето от тях работят в 
организации/центрове за обучение на възрастни, които предоставят услуги за хора с 
увреждания. Те предоставят обучение за трудова интеграция, дейности за изграждане на 
социални умения, социално и психологическо консултиране, социална подкрепа. Повечето от 
респондентите са специалисти и консултанти по проектни дейности и имам богат опит в 
работата с мониторинг и развитие на човешките ресурси. 

По отношение на отговорите за най-често срещаното погрешно схващане за образованието за 
възрастни повечето от анкетираните заявяват, че понякога хората с по-малко възможности 
имат достатъчно добри познания за използването на социални медии, но нямат умения за 
задачи, свързани с работата, някои от хората са добри със смартфоните, но имат ниски умения 
за работа с компютър. Нивото на знания варира значително при всеки човек - някои нямат 
никакви познания, някои използват основни функции, някои имат доста добри знания и 
умения, но не са свикнали да ги използват. Най-честите предизвикателства е намирането на 
вътрешна мотивация за учене. Трудностите са, че много хора имат ниско самочувствие, което 
пречи на тяхното развитие. Имаше и отговори като „Хората, с които работя, често не са 
запознати с неща като имейли, те не са наясно за какво служат, така че се нуждаят от много 
основно обучение, за да се ориентират в основните неща. В голяма част от времето те се 
затрупват с най-основната информация и се отказват”. 

На въпроса какъв е общият профил на възрастните обучаващи се, повечето от респондентите 
заявяват, че са безработни, изложени на риск от бедност, срещат затруднения в обучението, 
интелектуални затруднения, липсват им основни познания и това намалява техния интерес и 
мотивация. Също така нямат компетенции да се представят; не знаят как да представят своите 
компетенции; информация за проследяване на нова информация, средна възраст, сложни 
обстоятелства на израстване. Основните трудности, които възрастните имат при използването 
на медиите според респондентите, са ниските възможности за ежедневни онлайн задачи, 
липсата на критично мислене и как да разпознават фалшивите новини, както и онлайн 
безопасността и ниската мотивация. 

На въпроса „Как мислите, че пандемията Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни по 
медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните от придобиване на 
умения за медийна грамотност?“ Повечето от респондентите заявяват, че има нарастваща 
нужда възрастните да се учат медийни умения поради пандемии, тъй като много от 
правителствените услуги сега работят онлайн, някои услуги могат да бъдат придобити само с 
цифрови инструменти, много фалшиви новини процъфтяват онлайн тъй като пандемията 
започна в социалните медии и изисква по-добро идентифициране на фалшивите новини и по-
добро критично мислене. 
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По отношение на курсовете за служители, които работят с хора с по-малко възможности, 
повечето от тях са посещавали онлайн обучения за фалшиви новини, обучения за изграждане 
на креативност, курсове за работа в ситуация на пандемия, семинари за помощ при 
самоубийство и как да помогнат на украинците да се интегрират отново в живота в Литва, 
обучения за видео материали и медийна грамотност. 

Относно въпроса „Какъв вид обучение би ви било полезно в областта на медийното 
образование за възрастни обучаеми (напр. какви теми и метод на предаване)? Какъв вид 
материал може да бъде полезен, за да ви помогне в медийното образование за възрастни 
обучаеми?“ респондентите посочват, че най-важно е да се организира обучение по медийна 
грамотност за хора, които изобщо нямат дигитални познания; онлайн инструментариум, 
обучение лице в лице, всякакъв вид обучение за интегриране на ИТ в ежедневието и 
работата; как да не се страхувате да се представите във видео версия, някакъв вид 
практически задачи и лесни обяснения на теоретични неща, обучение за начини за обучение 
на преподавателите да усвояват технически умения, обучение за компютърна грамотност, 
тормоз и кибертормоз на хора с увреждания в социалните медии. 

Повечето от анкетираните заявяват, че имат възможност да променят своя опит по време на 
други проекти по Еразъм+; мултиплициращи събития, национални и международни мрежи, 
мрежа на националните организации за борба с бедността, SFE CEFEC. 

 

Национален доклад: България 

Изследователи: MAYA DANOVA и SVETLA TAGAREVA 

Резултати от настолното проучване 

 

Образованието за възрастни придобива все по-голямо значение за социално-икономическото 

развитие на страната в съвременните условия. Ученето през целия живот се превръща в 

неотменна потребност на всички хора, независимо от техния социално-икономически статус, 

тъй като бързото навлизане на нововъведенията в информационните и комуникационни 

технологии в икономиката вече е факт, и общото й благосъстояние все повече зависи и ще 

зависи от знанията, уменията и компетенциите на икономически активните лица. 

Следователно, към тях трябва да се прилагат различни методологии, както и да се създават и 

изпълняват специално разработени курсове, дейности и материали. В този контекст 

преподаването се превръща в социално-образователна дейност, в която се смесват официални 

и неформални дейности. Знанията, които обучаемите придобиват, са важни, но трябва да се 

вземат предвид и други умения, нагласи и цели като социализация, интеграция, адаптиране 

към обществото, активно гражданство и др. 
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Политическа рамка 

Конституцията на Република България гарантира правото на българските граждани, 

независимо от възрастта им, да придобиват основно, средно и висше образование и 

непрекъснато да повишават своята квалификация. Основното и средното образование в 

държавните и общинските училища е безплатно, включително и за възрастните. Държавата 

насърчава образованието чрез създаване и финансиране на училища, подпомага талантливи 

ученици, създава условия за професионална квалификация и преквалификация, упражнява 

контрол върху всички видове и степени на училищата. 

Според данните, прилагани от Евростат и Националния статистически институт /НСИ/ 

дефиницията „Ученето през целия живот обхваща всички целенасочени учебни дейности, 

формални и неформални, предприети за подобряване на знанията, уменията и 

компетентността на отделния човек, както от професионален, така и от общ интерес за лични и  

социални цели“ (НСИ, България, официален сайт)3. 

Формалното образование и обучение в България се определя като обучение по образователни 

програми, провеждани в системата на училища, колежи, центрове за професионално 

обучение, университети и други образователни институции. Тези програми са набор от все по-

сложни програми за обучение на деца, юноши и възрастни, водещи до придобиване на по-

висока следваща степен на образование или степен на професионална квалификация. 

Съгласно българското законодателство формалното образование и обучение на възрастни 

обхваща лица на 16 и повече навършени години, свързани в училищно образование, различно 

от дневното, по програми за придобиване на степен на професионална квалификация в 

Центровете за професионално обучение, във всички форми на обучение в професионални 

колежи и учебни заведения за висше образование. 

Възрастен обучаем в България е лице, навършило 16 години, което се обучава във вечерна, 

задочна или самостоятелна форма на формално образование и система на обучение. 

Включени са и лицата, обучаващи се в дневна форма на обучение в професионални колежи. 

Доставчиците на обучение са институциите, които провеждат формално образование и 

обучение и неформално обучение. 

Образователна институция се определя като център, който взема независими решения, 

предоставя образователни услуги на лица и организации и се създава в съответствие с 

разпоредбите на закона. Това означава, че институцията има ръководител (директор, ректор 

или друг ръководител), т.е. това е самостоятелна образователна институция. Зависимите 

образователни институции са клонове или звена, известни под други имена, които обикновено 

са подчинени на независима институция. 

Преподавателите са длъжностни лица, които непосредствено провеждат обучението по учебен 

план, независимо дали са щатни или нещатни служители. 

 
3 Republic of Bulgaria. National Statistic Institute. Survey on Adult Education. Retrieved from: 
https://www.nsi.bg/en/content/3530/adult-education-survey 

 

https://www.nsi.bg/en/content/3530/adult-education-survey


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

25 
 

Завършили са тези студенти, които са получили документ за завършено ниво от легитимно 

учебно заведение, съдържащ всички необходими записи и печати съгласно закона. 

Студент е всяко лице, записано в образователна програма за формално образование по ISCED, 

независимо от начина на обучение. Формалното образование включва образователните 

програми, изпълнявани в законните образователни институции, създадени съгласно 

съществуващия правен ред. 

Организацията на образователната система и нейната структура накратко са следните: 

Училищното обучение в България започва на 7-годишна възраст. По решение на 

родителите/настойниците, 6-годишни могат да постъпят в училище, ако тяхното физическо и 

умствено развитие позволява това. Основният етап на образование е разделен на начален етап 

(1-4 клас) и прогимназиален етап (5-7 клас). Средното образование е разделено на първи 

гимназиален етап (8-10 клас) и втори гимназиален етап (11-12 клас). Общото гимназиално 

образование се провежда в общообразователни училища (3 и 4 години обучение) и в 

специализирани училища (4 и 5 години обучение) 4.  

Висшето образование в България не допуска привилегии и ограничения, свързани с възраст, 

раса, националност, етническа принадлежност, пол, социален произход, политически възгледи 

и религия. Придобива се в акредитирани висши учебни заведения. Висшите учебни заведения 

са университети, специализирани висши учебни заведения и независими колежи. Предоставя 

им се академична автономия. Тя дава израз на интелектуалната свобода на академичната 

общност и творческия характер на образователния, изследователския и артистичния процес 

като висши ценности. Академичната автономия включва академични свободи, академично 

самоуправление и неприкосновеност на територията на университета. Висшите учебни 

заведения осигуряват обучение на студенти, следдипломна квалификация и магистърска 

степен. Формите на обучение във висшето учебно заведение са редовна, задочна, вечерна и 

дистанционна5.  

Системата на висшето образование организира след средно образование за следните степени: 

бакалавър и магистър 

Продължават усилията на България и нейната официална образователна система да осигури 

модерно образование, като същевременно се стреми към съхраняване на националните 

традиции и съответствие с европейските стандарти. На национално ниво целта е да се помогне 

на учениците да развият ценни и конкурентоспособни знания и професионални компетенции 

за пазара на труда, вкл. възможностите в рамките на програмите за учене през целия живот. 

 
4 Eurydice (2022). Bulgaria: Organization of the educational system and its structure. Retrieved from: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en 
 
5 Eurydice (2022). Bulgaria: Organization of the educational system and its structure. Retrieved from: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
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Основната цел на формалното образование в България е да определи текущите приоритети на 

общественото образование, да упражнява контрол върху институциите, даващи образователна 

степен и квалификация, както и да анализира и планира бъдещото развитие на системата. 

 

 

 

Фигура 1. Източник:  Република България. Национален статистически институт 

Ако погледнем ретроспективно времето отпреди 10-15 години, трудно можеше да се намери 

терминът „неформално образование” на български език, тъй като този термин все още не беше 

навлязъл в научните среди, а още по-рядко беше обект на специално изследване,определение или 

анализ. В момента се използва широко от изследователи в много специфични или 

интердисциплинарни области. 

Неформалното обучение също е целенасочено и организирано, но успешното му завършване не води 

до придобиване на степен или степен на квалификация. Най-често срещаните форми на неформално 

обучение са частни уроци, семинари и семинари с обучителен характер, обучение на работното място 

и др. Успешното завършване на неформалното обучение може или не може да бъде придружено от 

издаване на сертификат или друг документ. 

В съзнанието на повечето възрастни учащи неформалното образование подкрепя формалното 

образование, гъвкаво е и работи в областта на саморазвитието и самоусъвършенстването. То е по-

скоро практично, отворено и доброволно и съпътства ученето през целия живот. Всички нестандартни 

начини на обучение, които не са свързани с формалната академична среда, но въпреки това се 

прилагат, както лично, така и професионално, са форми на неформално и информативно обучение. 

Интересна гледна точка към неформалното образование в страната дава U-Report. Това е 
глобална платформа на УНИЦЕФ и много партньорски организации, стартирана през 2011 г. и 
през 2020 г. в България. Тя дава възможност на деца и младежи на възраст 14-29 години да 
изразят своите виждания по важни за тях въпроси, по достъпен начин. На въпроса дали смятат 
интернет ресурсите за неформално образование, 94% отговарят утвърдително. На въпроса 
Какви знания и умения не получавате от формалното образование, но са много важни за вас? 
Най-важни за 41% са "меките умения". Това са уменията, които могат да се прилагат във всички 
ситуации, както в кариерата, така и в личностното развитие - като говорене пред публика или 
критично мислене. На следваща позиция 16% поставят гражданско образование и финансова 
грамотност. Гражданското образование се изразява най-вече в отношенията между 
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гражданите и държавните институции, нашите граждански и трудови права, както и познаване 
на политическите идеи и системи6.  

Разпоредби за възрастни учащи 

Лицензирани центрове за професионално обучение - ЦПО 

Центровете за професионално обучение са държавни, общински и частни, български с 
чуждестранно участие и чуждестранни. Държавните и общинските центрове се създават от 
юридическите лица, получили лиценз за извършване на професионално обучение или 
професионално ориентиране от Националната агенция за професионално образование и 
обучение (НАПОО). Частните центрове се създават от еднолични търговци или юридически 
лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации с издаден 
лиценз за извършване на професионално обучение или професионално ориентиране от 
НАПОО7.  

Работодателски организации 

Организацията на работодателите (наричана още асоциация на работодателите) е юридическо 
лице с нестопанска цел. 

Профсъюзи 

Синдикатите се създават предимно за защита на правата на служителите и имат нова роля като 
независими представителни организации. С цел повишаване на квалификацията си те 
периодично организират обучения, семинари и конференции. Някои от тях имат отделни 
структури, в които се осъществява професионално образование и обучение, провеждат се 
езикови, компютърни и редица други курсове. 

Читалища 

Читалищата са самостоятелни български културно-просветни сдружения в населените места, 
които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Читалищата са юридически лица с 
нестопанска цел. Читалищата организират школи, кръжоци, курсове, клубове и други дейности 
за постигане на своите цели. 

Неправителствени организации 

НПО, фондации и сдружения, уредени по Закона за сдруженията, уреждащ правния статут на 
ЮЛНЦ в България. 

 

Агенция по заетостта 

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната 
политика за осъществяване на държавната политика за насърчаване на заетостта, като 
изпълнява функции, свързани с професионалното ориентиране и образованието на възрастни. 
Изпълнява редица национални програми, както и проекти с държавно и европейско 

 
6 UReport. Bulgaria. Retrieved from: https://bulgaria.ureport.in/about/ 
7 Eurydice (2021). Bulgaria. Institutions providing adult education and training. Retrieved from: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/institutions-providing-adult-education-and-training_en 
 

https://bulgaria.ureport.in/about/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-providing-adult-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-providing-adult-education-and-training_en
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финансиране, свързани с придобиване и повишаване на квалификацията по търсени на пазара 
на труда професии и предоставяне на възможности за учене през целия живот на безработни 
лица от групи в неравностойно положение. 

За кризата в училищата красноречиво говори международното изследване PISA, измерващо по 
различни показатели функционалната грамотност на учениците по света. Данните от 2019 г. 
показват, че 47% от българските деветокласници не покриват минималното ниво на 
грамотност. Това означава, че почти половината от тях не разбират прочетеното. Оказва се, че 
всички - и формалното, и неформалното образование, и ние като общество трябва да запълним 
една огромна празнота, преди да започнем да градим нещо8 

В същото време, според други изследвания на PISA в Аржентина, България, Чешката република, 
Унгария, Перу, Словашката република и Обединените арабски емирства, един типичен ученик 
в неравностойно положение има шанс по-малко от едно към осем да посещава същото 
училище като отличниците9.  

България заема място близо до дъното на индекса за медийна грамотност за 2021 г. – 30-та 
позиция от 35 европейски страни, и попада в една група с Гърция (27), Румъния (28), Сърбия 
(29), Турция (31) и Черна гора (32). Разработен от Инициативата за европейски политики (EuPI) 
на Институт Отворено общество, София, индексът оценява потенциала за устойчивост срещу 
фалшиви новини, като използва индикатори за медийна свобода, образование и доверие в 
хората. Страните, които оглавяват класацията по медийна грамотност, се радват едновременно 
на свободни медии, съчетани с високо ниво на образование и голямо доверие сред 
гражданите. Добрата образователна система и широко разпространените умения за критично 
мислене сред гражданите се разглеждат като ключов инструмент за противодействие на 
фалшивите новини и противодействие на информационната война срещу страната. В същото 
време страните с ниски нива на медийна грамотност се характеризират с по-ниско образовани 
граждани и по-високи нива на недоверие. 

В България образованието се възприема като един от факторите за икономическо, социално и 
личностно развитие и тук е мястото да споменем, че медийната грамотност е резултат от 
процеса на това обучение, което от своя страна развива всички основни показатели: 
мотивация, контактност, информация, възприятие, интерпретация, оценка и дейност. 
Медийното образование е отговорност на различни отдели в Министерството на 
образованието, но няма специализиран отдел, който да се занимава с този проблем. В страната 
няма официални държавни медийни политики за ролята на учителите в областта на медийната 
грамотност – както за собствената им квалификация и преквалификация, така и за ролята им в 
обучението на учениците. Като цяло можем да кажем, че акцентът върху медийната грамотност 
е концентриран основно в българските университети. Профилирано висше медийно 
образование под формата на бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и 
специализации и самостоятелни дисциплини в областта на медиите, журналистиката или 

 
8 Non-Formal Education Research (2020). Collection of research materials. University Publishing House "St. Kliment Ohridski ”: Sofia, 
p.7. Available at: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0909.pdf 

9 OECDiLibrary. PISA 2018 Results: Effective policies, successful schools. Volume V. Retrieved from: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153 

 

 

https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0909.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153
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връзките с обществеността се предлагат в най-големите държавни и частни университети СУ, 
УНСС, Нов Български Университет, Югозападен университет, Американски университет, 
Бургаски свободен университет. 

 

Актуални дейности на университетите 

„Развитие на нивото на медийна грамотност в България и възможностите на проект 
„Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност (EMCI)“ е темата на предстоящите 
национални уебинари, планирани за 07.04.2021 г. и 14.04.2021 г. Събитията са част на 
тригодишен международен проект с участието на България, Гърция, Кипър, Нидерландия, 
Португалия и Румъния, консултиран от Европейската асоциация за защита на потребителите 
(EAVI).От българска страна участват три факултета на СУ „Св. Климент Охридски“, а именно 
Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК), Факултетът по класически и нови 
филологии (ФКНФ) и Факултетът по педагогика и изкуства (ФНОИ). Проектът, базиран на най-
добрите практики в медийната грамотност в Европа, инициативата Dutch Media Coach, се 
фокусира върху разработването на цялостна програма за обучение, обучение на повече от 100 
квалифицирани обучители, способни да я прилагат в различни контексти и сред различни 
целеви групи, и създаване на среда на устойчиво развитие за систематично и възходящо 
развитие на медийната грамотност в участващите страни10. 

На 11 ноември 2021 г. Нов български университет организира публична лекция на тема 
„Дигитална здравна грамотност в условията на пандемия“. Лекцията представя световните 
тенденции в развитието на дигиталната здравна грамотност на потребителите и резултатите от 
тригодишно проучване на тема „Онлайн търсене на здравна информация сред младите хора“, 
което обхваща два периода: преди и по време на глобална пандемия. 

Обучение Generation Z: Building resiliance to desinformation in tomorrow's leaders ще се проведе 
в София на 27-28 април 2022 г. Инициативата е подкрепена от УНСС. Тази проектна инициатива 
цели: 

1. Предоставяне на умения за медийна грамотност за идентифициране на невярна информация 
в социалните медии; 

2. Изграждане на умения за използване на различни инструменти за анализ на медийно 
съдържание на политически, икономически и социални теми, за да станем активни граждани 
в дигиталния свят; 

3. Да проучи използването на мемета в социалните медии за целите на дезинформацията; 

4. Проучване на медийната среда и свободата на изразяване в България и Северна Македония. 

 

Национални програми. Усилията на държавата в подкрепа на образованието за възрастни и 
ученето през целия живот, особено в областта на медийното образование. 

Във време, когато големи групи хора остават трайно извън пазара на труда, предприемането 
на мерки за повишаване на заетостта и подготовката на обучение за преквалификация и 

 
10 Sofia University St. Kliment Ohridski. Faculty of Educational Studies and o the arts. Website: https://fnoi.uni-sofia.bg/?lang=en 
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мотивиране на безработните е от първостепенно значение. Обученията се провеждат чрез 
Агенцията по заетостта (АЗ) и се организират от Дирекциите по труда. Те се финансират от 
държавния бюджет и европейски фондове. Активните процедури по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), сайтовете на Националната агенция за 
професионално образование и обучение (НАПОО) и Агенцията по заетостта и Бюрата по труда 
(БТ) са възможността безработните да се информират и получават финансиране за желанието 
им да бъдат обучени и преквалифицирани в съответствие с потребностите на пазара на труда. 
Част от тези обучения са насочени към медиите, към работата в дигитална среда, но не е 
уточнено къде и как се провеждат обученията по медийна грамотност. Темата за 
образованието на възрастни е залегнала и в Закона за насърчаване на заетостта. Дейностите, 
свързани с обучението на възрастни, се осъществяват от Агенцията по заетостта (АЗ), 
центровете за професионално обучение и други институции, определени със закон или акт на 
Министерския съвет. Същността на обучението за възрастни е да оцени и признае знанията и 
компетенциите на възрастните, придобити чрез неформално обучение. Посредническите 
услуги по наемане на работа, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и 
предоставят от дирекциите "Бюро по труда" 

Работодателите, които желаят да получат финансова подкрепа за обучение на възрастни, могат 
да подават заявления и в бюрата по труда в страната. Една от възможностите за финансиране 
е при наемане. Чрез него Агенцията по заетостта стимулира паралелното провеждане на 
теоретично обучение от обучаваща институция и придобиване на практическо обучение в 
реална работна среда под ръководството на наставник на безработни за работа по вече 
популярна „дуална система на обучение“. За целта ежемесечно се осигуряват средства от 
държавния бюджет за основни работни заплати на всяко наето безработно лице и неговия 
наставник, като това продължава през целия период на обучение, но не повече от 36 месеца. 
Освен това разходите за обучение по необходимата за конкретната работа професия се поемат 
изцяло и за всяко лице. Работодателят има право да избира обучаващата институция и да 
съгласува с нея учебния план и програмата за провеждане и оптимално съчетаване на учебния 
процес и трудовата дейност на служителите за обучение чрез работа. Същевременно от 
Агенцията по заетостта очакват заявки от работодатели, които желаят да наемат безработни 
лица след придобита необходима квалификация за конкретната работа или професия. 

При тази форма обучението на безработните се финансира 100% от държавния бюджет, като 
за периода на обучение студентите получават дневни стипендии и транспортни средства, в 
случай че местоживеенето им е в друго населено място. Работодателят избира обучаваща 
организация, с която съвместно формира график за обучение и извършва подбор на 
безработни лица, които да бъдат обучени и впоследствие наети на работа за минимум 6 
месеца. 

Финансова подкрепа за провеждане на обучения по ключови компетенции на своите 
служители могат да получат и микро, малки и средни предприятия, като подкрепата е в размер 
на 50% от стойността на обучението. И при тази форма работодателите избират организацията 
на обучението, учебната програма и графика на обучението. Много български компании, 
включително тези, занимаващи се с медии, информационни технологии, дигитално 
образование и журналистика, се възползваха от тези възможности, особено в периода на Covid 
19. 

Сайтът на Националната агенция за професионално образование и обучение предоставя 
публичен достъп до полезна информация относно продължаващото професионално обучение 
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и ученето през целия живот в страната и в ЕС. Основната цел на НАПОО е осигуряване и 
поддържане на качество в професионалното образование и обучение на младежи и възрастни, 
адекватно на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на 
българската икономика и разширяване на достъпа на безработни и заети до професионално 
обучение. . Основната цел на Оперативната програма е повишаване качеството на работната 
сила, поради което се инвестира в човешки капитал. Една от основните инвестиции е в по-
добро и достъпно образование. 

 

Разпоредби за обучители на възрастни 

Една от основните причини едно обучение да не е ефективно е, че отношението на обучителя 

не е подходящо за обучаемите. При провеждане на обучения за възрастни обучаеми трябва да 

се вземат предвид спецификите на тези групи. Възрастните обучаеми имат повече житейски и 

учебен опит, който е с различно качество за различните обучаеми. Това означава, че до голяма 

степен те самите са най-богатият източник на знания един за друг. На практика това означава, 

че обучителите трябва да използват по-широко методите и техниките за групова работа, 

индивидуални задачи и учебни проекти. Възрастните обучаеми обикновено трябва да показват 

по-висока степен на отговорност и желание да учат, ако осъзнаят, че трябва да направят или да 

не научат нещо, което ще подобри живота им. Тяхното обучение е проблемно ориентирано, 

насочено към намиране на отговори на въпросите, които са ги довели до курса или до 

университета11. 

В България можем да разграничим няколко основни групи обучители, като всяка група има 

свои собствени характеристики. Първата група включва възрастни преподаватели в 

университети и колежи. Това са хора с опит, свикнали да работят с разнообразни групи от 

студенти с опит и да работят с обучаеми в неравностойно положение. Втората група е много 

разнообразна и включва учители в неформалното образование. Няма и точна статистика за 

броя на хората, посветени на ученето за възрастни и ученето през целия живот. Това включва 

някои от учителите, участващи във формалното образование, които отделят време да бъдат 

лектори в различни програми и проекти, свързани с образованието, професионалисти с 

необходимата образователна квалификация, които също са част от неформалното 

образование като лектори, но и като ментори и експерти. Третата група включва доброволци, 

които имат опит, квалификация, желание и време да бъдат част от инициатива, която считат за 

важна. Все по-често обучението за възрастни включва мениджъри на компании, които искат да 

споделят своя опит с голяма група хора, намирайки място за изява както във формалното, така 

и в неформалното образование. Те формират и четвъртата група обучители. 

Според проучване за заплатите във висшите училища средната заплата на служителите в 

университетите у нас е 1350 лв., най-висока е в Медицинския университет в София - около 2228 

лв. Интересно е, че асистентите в медицинските университети взимат повече от 

преподавателите в други университети. Неравнопоставеността в заплащането се дължи на 

 
11 Ministry of Transport and Information Technology of the Republic of Bulgaria (2015). Handbook for conducting special training 
developed program for 21 trainers. Sofia. Available at: https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-
11/MTITC_D8_Narachnik_ObuchenieObuchiteli_n.pdf 

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D8_Narachnik_ObuchenieObuchiteli_n.pdf
https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D8_Narachnik_ObuchenieObuchiteli_n.pdf


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

32 
 

разликите във финансирането на професионалното висше образование. Ректорите и другите 

висши ръководни кадри получават значително по-високи заплати, това се дължи на начина на 

формиране на заплатите в университетите - надбавки за позиции, степени и звания - които 

дават голямо предимство на по-възрастните преподаватели, които взимат в пъти повече от 

младите си колеги12. 

След заседание на Европейската комисия през 2020 г. беше отчетено, че усилията за 

модернизиране на системата за образование и обучение в България продължават, но 

подобряването на нейното качество, съответствие с пазара на труда и приобщаване остава 

предизвикателство. Демографските тенденции и нарастващият недостиг на умения означават, 

че България трябва да инвестира повече в квалификацията на своята настояща и бъдеща 

работна сила. Нуждата от квалификация и преквалификация на възрастното население е 

голяма, но участието в образованието на възрастни е ниско. Тъй като работната сила в 

преподавателския сектор застарява, има недостиг на учители. Почти половината от учителите 

са на възраст над 50 години и следователно има вероятност да достигнат пенсионна възраст 

през следващите 10 години13. 

Инициативи за подкрепа на медийната грамотност и ученето през целия живот 

на възрастни обучаеми 

В България отдавна се говори за реформа в образованието, правят се различни предложения 

за промени, но реалните реформи на този етап са частични. Има редица анализи на ситуацията, 

придружени с препоръки за подобрение, както и опити на активни граждани, ангажирани с 

българското образование в ролята си на учители, консултанти и общественици, които 

непрекъснато водят диалог за целите и визията на българското формално и неформално 

образование. Основните въпроси в различните обществени дебати най-често са 

необходимостта от иновации в образованието и възможността те да бъдат тествани, утвърдени 

и внедрени; участие и партньорство с бизнеса и връзката между образование и професионална 

реализация. Алтернативните методи със сигурност имат място в обучението и възпитанието, 

но не трябва да са самоцел, смятат представители на независими неправителствени 

организации. В политиките за медийно образование поредица от европейски препоръки се 

отнасят главно до учителите и учащите, свързани с преподаването и изучаването на медийна 

грамотност. На представителите на неправителствените организации се отрежда много по-

малка роля. Тук трябва да отбележим ролята на Министерството на образованието в 

разпространението и създаването на редица документи, свързани с проблема, включително 

като инициатор и посредник за организиране на различни семинари, състезания, проектни 

предложения и др. в областта на медийната грамотност. В рамките на европейските препоръки 

за медийна грамотност на правителствено ниво са приети поредица от стратегии, наръчници, 

 
12 OffNews (2019). Salaries in our universities vary between BGN 800 and 7,000. Retrieved from: 
https://offnews.bg/obshtestvo/zaplatite-v-universitetite-ni-varirat-mezhdu-800-i-7000-leva-706757.html 
 
13 News.bg. (2019). The EC reports problems in Bulgarian education. Retrieved from: https://news.bg/education/ek-otchita-
problemi-v-balgarskoto-obrazovanie.html 

 

https://offnews.bg/obshtestvo/zaplatite-v-universitetite-ni-varirat-mezhdu-800-i-7000-leva-706757.html
https://news.bg/education/ek-otchita-problemi-v-balgarskoto-obrazovanie.html
https://news.bg/education/ek-otchita-problemi-v-balgarskoto-obrazovanie.html
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презентации и т.н. Ролята на медийната грамотност се признава и насърчава най-вече от 

изследователи, учители, работодатели и независими организации. 

Коалицията за медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, 

журналистиката, граждани, учени и експерти по медийна грамотност. Коалицията е отворена 

за присъединяване към всички организации, които подкрепят мисията и са активни в сферата 

на образованието. Коалицията работи за пълно интегриране на медийната грамотност в 

образователния процес и за повишаване на медийната грамотност в обществото. Целта е да се 

развие критично мислене и креативност преди всичко у децата и младите хора в дигитално-

медийния свят, но и във всички останали възрастови групи в България. Техните цели са: 

- Развиване на дигитална медийна грамотност от началото до края на образователния процес. 

- Изграждане на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, имащи 

отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, 

неправителствени организации, медии и др.). 

- Насърчаване на значението на дигиталната медийна грамотност сред различни целеви групи 

(родители, учители, медии и широката общественост). 

Българският център за безопасен интернет работи от 2005 г. с частичната финансова подкрепа 

на европейските програми „Безопасен интернет“, а от 2014 г. – „По-добър интернет за децата“. 

Координира се от НПО Фондация за приложни изследвания и комуникации в партньорство с 

Асоциация Родители и Рекламна агенция ДеКони. Някои от основните дейности на Центъра 

включват: разработване и провеждане на различни обучения за деца, младежи, родители, 

учители и други специалисти; разработване на различни материали, насочени към повишаване 

на информираността на обществото за рисковете за децата при използване на интернет, 

социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ. 

Центърът е член на Европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на 

Международната асоциация на интернет горещите линии INHOPE, която обединява 42 

държави14. 

Фондация „Медийна демокрация“ е основана през 2007 г. Нейната основна цел е насърчаване 

на демократичното функциониране на медийната среда в България. Мисията на фондацията е 

свързана с убеждението, че прозрачността и предоставянето на критична гледна точка към 

явленията в медийната сфера са основните предпоставки за развитието на демократична 

такава. Ето защо водещите дейности на фондацията са насочени към изграждане на независим 

и ефективен мониторинг на българската медийна среда; диагностициране на ключови 

проблеми на публичността и иницииране на обществени дебати; насърчаване на граждански 

действия в сътрудничество с български и чуждестранни институции в медийната сфера; 

стимулиране на самокритичността на българските медии15. 

 
14 The Bulgarian Center for Safe Internet. Webpage: https://www.safenet.bg 
15 The Media Democracy Foundation. Webpage: http://www.fmd.bg 

https://www.safenet.bg/
http://www.fmd.bg/
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АKRO е обучителна организация, работеща в цяла България и в чужбина. Проектът 

ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ има за цел да наложи обучението по медийна 

грамотност и чрез медийна грамотност във формалната образователна система в България, 

чрез обучение на университетски преподаватели, учители и експерти по медийна грамотност. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България. Проектът 

„МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯ НА 21 ВЕК“ има за основна цел да популяризира и насърчи 

образованието по медийна грамотност в България както във формалните, така и в 

неформалните образователни институции. Курс за обучение по медийна грамотност ще бъде 

разработен въз основа на MediaLit Kit™, предоставен от Центъра за медийна грамотност (CML), 

САЩ16. 

Проект "Get your facts straight!"Медийна грамотност в семейството. Фондация „България“ 

участва в реализирането на проект за медийна грамотност в семейството – „Get your facts 

straight!“. Проектът се финансира от програма „Медийна грамотност за всички“, 

съфинансирана от Европейската комисия. Широкото партньорство включва 9 организации от 8 

държави: 2 европейски мрежи, фокусирани върху дигиталните компетенции и медийната 

грамотност, и 7 национални организации за обучение, ключови заинтересовани страни в 

медийната грамотност с опит и способност за постигане на системно въздействие чрез своите 

дейности17. 

Учебната платформа ,,Уча се” е много популярна в България. Публикува видео уроци за деца 

по учебния материал за годината, различни наръчници, съвети за родители, тестове и напълно 

адаптирано съдържание в помощ на ученици и родители. Самите те имат публикации за 

медийна грамотност, като информацията достига до огромен брой потребители – както деца, 

така и възрастни18. 

 

Резултати от интервютата 

Интервюираните са от различни професионални области и различни сфери на работа. Поради 

тази причина те дават по-широк поглед върху разглежданата проблемна област и позволяват 

да се разшири обхватът на изследването. 

Относно често срещаните погрешни схващания,един от основните фактори е подценяването на 

възможностите на възрастните обучаеми. Също така, това образование трябва да бъде 

придобито на определен етап от живота. Друг фактор е, че не могат да възприемат 

информацията обективно и лесно се подвеждат. Това често се дължи на проблеми с 

възприятието на едно от сетивата. В много случаи обаче по-възрастните обучаеми показват 

много повече способности от другите учащи. 

 
16 AKRO. Webpage: https://akroassociation.org 
17 Global Libraries. Webpage: https://www.lib.bg 
18 Ucha.se. Webpage: https://ucha.se 

 

https://akroassociation.org/
https://www.lib.bg/
https://ucha.se/
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Най-честите проблеми с ученето са свързани с трудностите при справяне с информационните 

потоци и проблеми при боравенето с информация в зависимост от заболяването. Друг 

интересен проблем е свързан с помощниците и болногледачите на хора в неравностойно 

положение. В други случаи обаче, в зависимост от опита и подготовката, възрастните обучаеми 

са уверени и способни. 

Основните проблеми са свързани с концентрацията в зависимост от различни заболявания. От 
друга страна има икономически проблеми, които ограничават достъпа до различни медийни 
среди. Ефективното усвояване на материята също е проблем. Както и в други области, 
извличането на същината от съдържанието е проблем. Проблемите, свързани с обучаващите, 
са времето и усилията, които трябва да отделят за специализирано обучение. Това в много 
случаи се дължи на липсата на специализирано обучение за работа с хора със специални 
потребности. 

Хората в неравностойно положение се нуждаят от наблюдение, за да използват безопасно 
медиите. Това се дължи на различни форми на увреждания, които ги правят трудни за 
възприемане. Има трудности с използването на приложения или онлайн материали и хардуер, 
които имат специфики към съответните нужди на употреба. Достъпът е сравнително лесен, но 
е необходим контрол на филтрирането на съдържание поради проблеми с разграничаването 
на реалното от медийното съдържание. 

Пандемията оказа ефект върху голяма част от обществото и в областта на ускорената 
дигитализация на образованието. Това наложи придобиването на допълнителни умения, както 
за обучаемите, така и за обучаващите. От друга страна, пандемията допринесе за развитието 
на критичното мислене и способността за филтриране на информация. 

По-голямата част от обучението, което преминаха обучителите, беше лично. В някои случаи 
самостоятелно или на базата на добри практики и чужд опит. 

Подходящо би било специфично обучение със специализиран софтуер – приложения, както и 
платформи за обучение и специализиран хардуер, специализирано обучение за филтриране на 
съдържание. Също така  седва да се обърне внимание на въвеждането на специализирана 
методика в обучението. Такова обучение ще помогне за справянето на хора със специфични 
заболявания. 

Национален доклад: Испания 

Изследователи: MARTA MUÑOZ и GONZALO 

Резултати от настолното проучване 

Политическа рамка 

Решаващо за образователната система в Испания е, че образователните правомощия са 

децентрализирани и прехвърлени на правителствата на различните автономни общности или 

региони. Техните задължения включват разработването и прилагането на съответните 
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нормативни документи по отношение на образованието на възрастни. Следователно 

испанските общи закони за образованието са съставени от рамкови закони, установяващи 

общи принципи, които всяка автономна област трябва да разработи, в съответствие със 

специфичните местни нужди. 

Медийното образование в Испания никога не е получавало публично признание според 

значението си в обществото в наше време. Докато присъствието на медийното образование в 

учебните програми на европейските страни нараства през 70-те години на миналия век, 

испанските учени отказват да придадат на тази тема приоритетно внимание. Като алтернатива, 

те оставят задачата за повишаване на осведомеността относно необходимостта от 

разработване на критична и креативна медийна образователна система в ръцете на други 

професионални групи, като журналисти или учители. 

През това време нарастващият интерес към медийните продукции – главно аудио-визуални – 

се сблъскваше с два различни полюса: от една страна, образование, фокусирано изключително 

върху технологиите, и от друга страна, образование, поставящо критичния медиен анализ и 

креативността в челните редици на техните педагогически практики. 

По-консервативният подход на образователните технологии, представен от пионерски 

асоциации, фокусирани върху ролята на технологичните устройства, беше в полза на 

инструменталното използване на медиите, докато другият подход беше в полза на 

стимулиране на креативността на учениците, насърчавайки критично отношение към медиите. 

Някои от тези преживявания бяха насърчени от две от най-важните инициативи на 

педагогическата реформа в Испания: Acción Educativa, базирана в Мадрид, и Rosa Sensat, 

разположена в Барселона. 

Образователният модел обаче, се промени през последните години, като бавно се насочва към 

насърчаване на култура на участие и гражданска медийна грамотност. В днешно време 

настоящите испански училищни програми интегрират информация и цифрови умения на 

всички нива. Дори се отчитат възгледите на европейската регулаторна рамка; ролята на 

насърчаването на медийната грамотност все още е ограничена до постигането на общите цели 

за всяко образователно ниво. 

 

Следствие на това. испанските училищни програми не съдържат специфични курсове, 

фокусирани върху тази все по-важна тема, а прилагането на медийна грамотност до голяма 

степен зависи от капацитета и желанието на отделните учители. Всъщност, често се е случвало 

натискът да завършат задължителните училищни програми да обезсърчава много учители да 

отделят време в клас на съдържанието за медийна грамотност. 

Днес, след няколко десетилетия международно признание и подкрепа, образованието за 

възрастни продължава да бъде тема от особено значение и актуалност за испанското 

общество. Концепцията за учене през целия живот се появява в законите за образованието; 

прилагането му обаче не е разработено по същия начин. Следователно, е необходимо да се 

анализира нормативното развитие, тъй като това ще ни помогне да се разработят политики, 

които подобряват покритието на този образователен сектор. 
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За да обобщим, можем да твърдим, че съответното законодателство за испанската 

образователна система покрива придобиването на цифрови компетенции. Настоящата рамка 

обаче не счита за задължително провеждането на курсове по медийна грамотност, както беше 

препоръчано от Европейския парламент. Както е обяснено по-горе, настоящата образователна 

рамка в Испания разглежда медийното образование като спомагателен, трансверсален 

предмет, който играе спомагателна роля в постигането на основното съдържание на 

училищната учебна програма19. 

Накратко, образованието за възрастни се развива успоредно с официалните образователни 

системи, което води до загуба на качество и на нормативната официалност на инициативите, 

провеждани в тази област. От образователна гледна точка, е изключително важно да се 

отговори на тази нужда от подобрение и да се осигурят образователни процеси, които са 

адаптирани към търсенето на индивиди и групи в рамките на едно общество, в което 

непрекъснатото обучение е все по-търсено. 

От 90-те години на миналия век широк набор от магистърски програми поставят връзката 

между комуникацията и образованието на преден план, така че те се занимават по един или 

друг начин с основната ос и специфични модули, посветени на тази област на знанието и 

практиката. Следователно, може да се намери присъствие на образователни курсове по 

комуникация или, по-точно, за обучение по медийни компетенции в различни университети, 

като Autònoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Huelva, UNED, Oviedo, Valladolid, Carlos III, 

Rey Juan Carlos…20 

В тази връзка, трябва да отбележим основния отворен университет в Испания (UNED), който 

работи в областта на обучението на учители по цифрови компетенции и медии, ръководен от 

Роберто Апаричи и Сара Осуна, така и организирането на многобройни курсове и семинари от 

CEP за преподаване на съдържание свъзано с аудио-визуални медии и цифрови технологии. 

Разпоредби за възрастни обучаеми 

Достигнатото висше образование сред 30-34-годишните (41,2%) надвишава средното за ЕС. 

Разликите в постиженията обаче остават, например по пол (47,5% сред жените в сравнение 

само с 34,8% сред мъжете) или място на раждане (45,2% сред родените в Испания в сравнение 

с 25,1% за родените извън ЕС). Завършилите висше образование се сблъскват с трудности при 

намирането на подходяща работа, а както свръх, така и недостатъчната квалификация са 

широко разпространени. Делът на завършилите висше образование, заети на работни места, 

които не изискват висше образование, е 39,7% през 2016 г. (при средно за ЕС 23,5%). Според 

Проучването на уменията на възрастните на ОИСР около 25% от работната сила в Испания са 

били свръхквалифицирани, както в грамотността, така и в смятането, в сравнение със средната 

стойност за ОИСР от 16,4%. Недостатъчните умения също са широко разпространени, вариращи 

от 15% от работещите в областта на математиката до 17% в уменията за грамотност (средната 

 
19 Espigado, G., y Cabrera, B. (2016). Las leyes educativas de la  democracia  en  España  a  examen  (1980  – 2013).  Historia 

y  Memoria de  la Educación, (3), Р. 7-14. 
20 ANR TRANSLIT and COST (2014). “Transforming Audiences/Transforming Societies. Media and Information Literacy Policies in 
Spain”. UNIVERSITY OF MURCIA AND VALLADOLID. 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

38 
 

стойност за ОИСР е 9% и в двете области). В същото време нискоквалифицираните работници 

също се сблъскват със значителни трудности при достъпа до пазара на труда21. 

Делът на населението на възраст 25-64 години с прогимназиално образование като най-високо 

ниво на обучение в Испания е сред най-високите в ОИСР, а нивата на NEET също са значителни. 

Основната причина за запазващия се голям дял нискоквалифицирани младежи е, че делът на 

преждевременно напусналите средното образование остава твърде висок. Въпреки 

последните подобрения, ОИСР установи постоянно високи нива на преждевременно 

напускане на училище (18,3% през 2017 г.). Това има отражение върху уменията, резултатите 

от заетостта и ефективността на разходите за образование. Делът на завършилите висше 

образование, заети на работни места, които не изискват този вид квалификация, е постоянно 

по-висок от повечето в останалата част на Европа през последното десетилетие, което показва, 

че това е структурен проблем22. 

Продължава да съществува съществен дисбаланс в достъпа до цифрово образование и 

обучение. Участието на възрастни в учебни дейности леко се е подобрило от 10,5% през 2018 

г. на 10,6% през 2019 г. (средно за ЕС 10,8%). През 2019 г. 43% от хората на възраст 16-74 години 

не са имали основни цифрови умения (средно за ЕС 42%) (Европейска комисия, 2020b). 

Основните предизвикателства пред дигиталното образование са да се осигурят на възрастните 

устройства и качествен достъп до интернет, и да се подобри обучението на учителите за 

дигиталното образование на възрастни. 

Бяха предприети множество мерки в подкрепа на продължаването на онлайн обучението по 

време на кризата с COVID-19. Центърът за иновации и развитие на дистанционното обучение 

(CIDEAD) беше активен в предоставянето на дистанционно обучение за възрастни. „Aula 

Mentor“ предоставя неформална, гъвкава програма за онлайн обучение за възрастни обучаеми 

за развиване на лични и професионални компетенции чрез каталог от курсове, който включва 

уеб дизайн, екологични проблеми, култура, здраве и др.23. 

Инициативи за подкрепа на медийната грамотност и ученето през целия живот 

на възрастни обучаеми 

Идентифициране на най-значимите проекти за медийна грамотност, които са били изпълнени 

в Испания от 2010 г. насам. Трябваше да се избере най-подходящата категория за тип проект 

за всеки от тези „представени“ проекти, секторите, отговорни за проектите, вида на медиите , 

умения за грамотност, които бяха разгледани в проекта, и причината, поради която проектът 

беше важен. 

Някои от избраните проекти за медийна грамотност могат да се впишат в повече от една 

категория (например Ресурси и изследвания). В някои случаи това може да е повлияло на броя 

на представените определени типове проекти. Почти половината от проектите са 

 
21 Cedefop ReferNet Spain (2017), Common digital competence framework for teachers, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-
and-press/news/spain-common-digital-competence-framework-teachers 
22 Cedefop ReferNet Spain (2019), New measures to support quality vocational training for 
jobs, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-new-measures-support-quality-vocational-training-jobs 
23 Cedefop ReferNet Spain (2020a), Promotion of training in digital skills for workers, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-
press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-common-digital-competence-framework-teachers
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-common-digital-competence-framework-teachers
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-new-measures-support-quality-vocational-training-jobs
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers
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категоризирани като „Ресурси“. Следващата най-разпространена категория проекти е 

„Ангажираност на крайния потребител“, проекти, докато „Проучвания“, „Мрежови 

платформи“, „Кампании“ и „Разработване на политики“ . 

Секторите, участващи в „представените“ проекти за медийна грамотност от следния списък са 

с категории: Академия; Доставчик на аудиовизуално съдържание; Публични органи; Медийни 

регулаторни органи; Онлайн платформи; Гражданското общество; Междусекторно 

сътрудничество. 

Мрежите работят на национално ниво: Тъй като някои мрежи работят на базата проект по 

проект или медийната грамотност е само част от мисията на мрежата, тази информация има за 

цел да бъде индикативна, а не изчерпателна. 

 

 

- Кино салон (Junta Andalucía)24;  

- Магическия фенер25;  

- Асоциацията на Иберо-американската образователна и културна телевизия (ATEI)26; 

- Фондация Atresmedia 27 

- Alfamed Network, международни научни форуми; колеги от други страни, от Université 

de la Sorbonne; от Universidade do Braga; от университета Кремс във Виена, 

международни конгреси28 

Резюме на петте най-значими проекта в Испания 

Обсерватория за новинарски иновации в цифровото общество - Oi2 

Целта на проекта OI2 е да наблюдава наративната информация в дигиталното общество и да 

анализира възможните социални, бизнес, индустриални и икономически последици от 

всякакви промени и да идентифицира потенциални възможности за нови иновативни бизнес 

модели в сектора. RTVE, испанската обществена телевизия, насърчава адаптирането на тази 

еволюция, като служи като място за срещи с други участници, които насърчават иновациите в 

новинарските формати: университети, бизнес училища и технологични компании, наред с 

други. O12 пренася тези отражения в обществото и им позволява да визуализират RTVE като 

действащо лице и лидер в иновациите. 

Проект Emedus, 

Проектът EMEDUS е обширен преглед и задълбочен библиографски анализ на три основни 

направления, свързани с медийната грамотност в цяла Европа. Първо, беше направен анализ 

на включването и присъствието на учебна медийна грамотност в учебните програми на 27 

 
24 Cinema Hall. Webpage: juntadeandalucia.es/culturaydeporte/auladecine/ 
25 The Magic Latern. Webpage: - magic-lantern.org 
26 ATEI. Webpage: - magic-lantern.org 
27 Atresmedia Foundation. Webpage: antena3.com/fundacion/ 
28 CICID. https://cicid.es/ 

 

https://cicid.es/


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

40 
 

страни от Европейския съюз (ЕС). Проучването също така анализира образователни инициативи 

във формалния и неформалния сектор и групите в риск от изключване. Анализът е извършен 

от Службата за образование и комуникация на Автономния университет на Барселона (UAB) 11. 

Той описва постигнатите резултати в областта на формалното образование и връзката на 

медийната грамотност с формалните европейски образователни системи и конкретно в този 

случай в испанската. Този анализ включва описателно сравнение за начина, по който 

медийната грамотност е включена в националната учебна програма, размисъл върху уменията 

на учителите във връзка с тяхното обучение в образователни медии, както и кратка препратка 

към идентифицирането на инструменти за измерване на медиите умения на учениците. 

Chaval 

От 2002 г. chaval.es развива работата си в областта на медийната грамотност, насърчавайки 

безопасни практики сред децата. Целта на проекта е да алармира родители, педагози и деца 

за рисковете от новите технологии. Освен това има за цел да образова и обучи децата за 

правилното използване на новите технологии и да им представи нови предизвикателства и 

съдържание. Проектът има за цел да насърчи децата да търсят съвет от родители и 

преподаватели, когато се сблъскат с проблем или аномалия по отношение на съдържанието 

при използването на нови технологии и да насърчи комуникацията между тях и родителите и 

учителите по този въпрос. Изследва се и разликата между виртуална реалност и реалност. Този 

проект се изпълнява от Red.es, която е законовата институция, натоварена да изпълнява 

цифровата програма в Испания и е част от Министерството на промишлеността, енергетиката 

и туризма (MINETUR) 

TVE Защита на зрителя 

Този проект стартира, за да отговори на всички коментари и въпроси на зрителите на 

обществената телевизия. В допълнение към предоставянето на отговори на коментари и 

въпроси от зрителите, проектът предоставя и интервюта, отговарящи на въпроси на зрителите 

по въпроси от особен интерес за публиката. Видеоклиповете са създадени, за да обяснят как 

се правят телевизионни програми, разглеждайки производствените и редакционните процеси. 

 

Дигитално гражданство - iCmedia Digital Citizenship 2020 е инициатива на iCmedia, чрез която 

обучителни сесии, преподавани от експерти по цифрово съдържание и инструменти за новото 

цифрово гражданство, се предлагат на родители, учители и деца с оглед на: Улесняване на 

информираното използване и потребление на аудиовизуално съдържание, подходящо за 

нуждите на всяка група; Намаляване на „дигиталната пропаст“, разделяща родители и деца; 

Принос към овластяването на гражданите. От 2012 г. iCmedia популяризира програма за 

обучение на родители, преподаватели и семейства, насочена към увеличаване на 

информационното аудиовизуално съдържание за потребителите и по този начин защитата на 

децата като краен потребител. 
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Платформата E-learning project29. 

Проект ECO Digital Learning, базиран на отворени образователни ресурси (OER) с безплатен 

достъп до списък с MOOC (отворени онлайн курсове) на 6 различни езика, с цел разширяване 

на достъпа до образование и подобряване на качеството и рентабилността на преподаването 

и ученето . Целта на някои от тях е приложението им в медийното образование. 

Резултати от интервютата 
Възприятието на интервюираните за медийната грамотност е, че тя е напълно необходима и 

още повече в този момент, когато дигитализацията е придобила съществено значение и 

повечето от нашите възрастни със сигурност не са получили необходимото обучение, за да се 

справят с тези нови реалности. 

Освен това те винаги трябва да имат предвид ученето през целия живот и възможността за 

професионална преквалификация за много хора в зряла възраст, които търсят нова работа. Те 

смятат, че медийното образование не е необходимо, то не е достатъчно подчертано като важно 

от публичните политики. Трябва да се му даде много по-голям приоритет, като се има предвид, 

че сме в ера на информационно замърсяване и дезинформация. 

Освен това в областта на образованието за възрастни има много предразсъдъци, тъй като 

повечето хора, които ходят на училища за възрастни, го правят с първоначалния недостиг на 

информация, тъй като няма информация по темата, която не е табу, а е почти тема табу, защото 

много малко се говори за това и хората имат много малко информация, а хората, които се 

обръщат към училищата за възрастни, идват със страхове, с предубеждения, които не са верни 

и това изобщо не е в полза на нашето образование. 

Що се отнася до чуждестранния персонал, който се обръща към училищата, много от тях също 

имат предразсъдъци и им е трудно да влязат, трудно им е да се доближат, трудно им е да 

поискат информация, а след това собствената им религия или правилата на тяхната култура 

възпрепятстват достъпа им и фактът, че са свързани с нас в училищата, също затруднява 

процеса и го прави труден и дълъг. 

 

Предизвикателствата със сигурност са се появили в епоха, в която не само не беше 

необходимо, но и почти нямаше технологии. Генерира се голяма празнина, която пречи на 

първо място на желанието на възрастните да се обучават в този вид медийна грамотност , а на 

второ място го прави технически по-трудно. 

Други предизвикателства са да се приложи рамката на измеренията на компетентността, 

определени от Европейския съюз в DigCom, където се прилагат индикатори и полета, не само 

инструментални или технологични, но и етични и защита срещу вредно съдържание. 

Основната трудност е тяхното ниво на медийна грамотност по отношение на използването и 

управлението на инструментите. 

 
29 ECO Digital E-Learning Project. Available at: https://eco-learning.eu/?lang=es 

https://eco-learning.eu/?lang=es
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Друго от най-важните предизвикателства, които те виждат, е да привлече възможно най-голям 

брой хора за това,  трябва да се свърши много работа за популяризиране на нашата работа, 

тоест, признание за работата на обучителите на възрастни, защото както вече беше казано и 

коментирано по-рано има недостиг и липса на информация по темата. 

Що се отнася до проблемите, които се виждат в грамотността на възрастните в тези времена, 

може да се каже, че основният проблем е дигиталната ера или новите технологии, в които сме 

потопени, защото това е пречка за поколението училища на възрастни, генериращи страхове, 

срам, разочарования, които пречат на много хора да отидат, а затова демонстрират отхвърляне 

на училищата, защото не могат да се изправят пред този страх. 

Профилът са учители, работещи в основно или средно образование. Възрастовият диапазон е 
между 25 и 55 години. Основната трудност в тази група е липсата на време за задълбочено 
учене. Обученията обикновено се вписват в малкото свободно време, което имат, и 
предразположението в началото обикновено не е най-доброто, тъй като стресът и 
безпокойството от предстоящата ежедневна работа са латентни, нещо, което не улеснява 
стремежът към обучение и нуждата от него. За тях е трудно да видят ползата в средносрочен и 
дългосрочен план, тъй като в краткосрочен план извънредните ситуации са други. 

Друг профил са възрастни студенти (над 25 или 40, в рамките на 10% от моите часове) и 90% от 
тези, които са над 20 години, обикновено са хора, които  в първия случай учат заради втора 
професия, а в другия случай им е първо образование. 

По-възрастните хора обикновено проявяват интерес към медийната грамотност, което изисква 
повече време от техните връстници. Но това, което беше демонстрирано през годините, е, че 
тези, които са „дигитални имигранти“, не следва да имат по-малко умения, концепцията на 
Пренски е преодоляна, някои възрастни хора са по-мъдри в интегрален смисъл в управлението 
на оборудването и в останалите умения, които са необходими за оптимално управление на 
TRIC (технологии за връзка, информация и комуникация). 

В други училища профилът на учениците, които имаме, са предимно жени и между 55 и 80 
години , а фактът, че нямаме мъже в училище или само мъже, е аспект, който все още не сме 
изучавали, и за който нямаме много информация, но това е любопитен факт, който оставяме 
просто като такъв. Факторите, които влияят върху това, че тези хора могат да постигнат 
съответните цели, са предимно икономически фактори, тъй като те нямат достъп до тези 
устройства или нови технологии и това влияе върху процеса на преподаване. 

Основната трудност, която те не виждат, е не само способността за общуване, а начинът, по 
който да общуват. Как да използваме тези нови технологии, за да можем да изразим себе си, 
обикновено е основният проблем, за да го направим по-ефективен начин и да сме наясно с 
новите форми на комуникация, които се появяват като Discord, Twich или подобни. 

Както беше показано в различни проучвания относно цифровите компетенции, измеренията, в 
които изпитват по-големи затруднения, са тези, свързани с естетиката и езиците. Затова 
основните умения, които трябва да развият, са именно тези, свързани с производството, без да 
забравят безопасността. Основните проблеми, с които възрастните трябва да се сблъскат с 
медиите, са липсата на самочувствие, липсата на осъзнаване от страна на значението, което 
медиите могат да имат, и ниското самочувствие, с което се сблъскват хората, които обикновено 
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посещават училища за възрастни, защото такива профили, които през други години сме 
анализирали, сме установили, че са дошли с ниско самочувствие и слаб интерес към 
предложените дейности. 

Разбира се,проблемът с пандемията е навредила на всички хора, насадило се е недоверие, 
повече несигурност, по-ниско самочувствие и това сега идва към нас, учителите, които да се 
заемем с по-трудоемката работа да се опитаме да преодолеем тази ситуация, което вече се 
развива чрез план за емоционално обучение, върху който се работи в центъра, за да се опитаме 
да намерим решение и да помогнем на хората да променят аспекти от живота си и да могат да 
се изправят пред ситуациите по различен начин и да имат друга гледна точка. 

Пандемията допълнително ускори необходимостта от използване на тези нови технологии от 
една страна, а от друга увеличи цифровата пропаст между хората, тъй като ускоряването на 
включването на тези технологии беше по-бързо от времето, необходимо за подготовка и 
обучение за използването им . От друга страна, стана ясно колко необходими могат да бъдат 
те и също така те бяха отвращение или стимул за онези възрастни, които не искаха да направят 
стъпката да тренират с технологиите,  но в крайна сметка го направиха. Всъщност изолацията 
доведе до наложената нужда да имаме умения да се свързваме с останалите хора, като един 
прозорец към света. Много възрастни трябваше да се учат и борят срещу времето, за да 
управляват инструменти и ресурси, чрез които да могат да се свързват със семействата си, да 
работят или да ги използват за свободното си време. 

Някои обучения бяха получени като; подготвителна и умела магистърска степен, за да направя 
докторска степен, което ми позволи да опозная и задълбоча начина, по който се провеждат 
академичните изследвания и накрая се разпространява. Има слаб интерес към работата на 
училищата за възрастни, тъй като не разполагаме с курсове, работилници, семинари. При тази 
ситуация обучаемите биха искали ситуацията да се промени и по този начин на нас също ще ни 
бъде дадена възможността да обучаваме и да учим повече, за да бъдем в непрекъснат 
образователен напредък, за да дадем най-доброто на нашите ученици. 

Анкетираните се съгласиха с необходимостта от достигане до нови хора в обученията по 
медийно образование. Също така, използването на материалите, които са изготвени от проекта 
ECO Digital Learning, базиран на отворени образователни ресурси (Open Educational Resources 
,OER) с безплатен достъп до списък с MOOC (отворени онлайн масови курсове, Open Online 
Massive Courses) на 6 различни езика, с цел разширяване достъп до образование и 
подобряване на качеството и рентабилността на преподаването и ученето. Целта на някои от 
тях е приложението им в медийното образование. Наличен в: https://eco-
learning.eu/?lang=;6es. 

Интересно е да се работи по въпроси във водещото направление на социалната комуникация, 
където хората се научават да се свързват, научават се да изразяват чувствата си, могат да се 
научат да могат да предават това, което искат да предадат във всяка ситуация, в която се 
намират, след това също придобиват умения за работа, социални умения, връзка с другите, как 
да се изправят пред интервю за работа, би било интересно, ако имаше информация и за това, 
за да можем да предоставим тези инструменти на нашите ученици. 

https://eco-learning.eu/?lang=;6es
https://eco-learning.eu/?lang=;6es
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Национален доклад: Италия 

Изследователи: FABIOLLA PORCELLI и AINHOA GANDARIASBEITIA 

Резултати от настолното проучване 

Политическа Рамка 

Според италианското Министерство на образованието, университетите и научните 

изследвания (MIUR), ученето през целия живот се състои от „всяка дейност, предприета от лица 

по формален и неформален начин, на различни етапи от живота, с цел подобряване на 

знанията, уменията и компетенции в лична, гражданска, социална и свързана с заетостта 

гледна точка“ (Закон 92 от 28.06.2012 г., член 4, параграф 51). В съответствие с това, което е 

установено от Европейския съвет, „Обучението за възрастни е съществен елемент от цикъла на 

учене през целия живот...“ (Резолюция 2011/c 372/01 на Европейския съвет, публикувана в 

OJEC от 20 декември 2011 г.) 

Образованието за възрастни се насърчава от CPIAs - Centri Provinciali per l'Istruzione degli 

Adulti (преведено като провинциални центрове за обучение на възрастни), създадени с 

президентски указ 263 от 29 октомври 2012 г. Те представляват вид автономна 

образователна институция със собствен персонал и специфична преподавателска и 

организационна структура. CPIA са разделени на „териториални обслужващи мрежи“, 

структурирани на три нива: 

Ниво А) Административна единица. Това е услуга, предоставяна от регионите, която се 

състои от поредица от офиси, където се провеждат курсове от първо ниво и курсове по 

ограмотяване и изучаване на италиански език. 

Ниво B) Учебна единица. Отнася се за училищните институции от второ ниво, които 

предоставят курсове за обучение на възрастни от второ ниво, определени от регионите. 

Ниво C) Квалификационна единица. Тя се отнася до разширяване на предлагането на 

обучение чрез определяне на споразумения с местни власти и други публични и частни 

субекти, с особено внимание към съоръжения за обучение, акредитирани от регионите; 

това са инициативи за подобряване на гражданските умения и по този начин на 

пригодността за заетост на населението. 

Обучението за възрастни е решаващ фактор за европейската икономика и общество. Ето защо 

,италианското Министерство на образованието (MIUR) си сътрудничи по  по редица 

инициативи и проекти за развитие на обучението за възрастни и е разработило инструменти за 

насърчаване на езиковата и социална интеграция на възрастни чужденци. 

Всяка година то предоставя и насоки как да се запишете в курсове за обучение на възрастни. 

Мерките на националната система ръководят актуализирането на целия персонал на 

провинциалните центрове за обучение на възрастни (CPIA). Италиански и чуждестранни 

възрастни, които искат да получат квалификация, могат да се запишат в курсове за обучение на 

възрастни от първо и второ ниво. Пълнолетни чужденци, които искат да получат сертификат, 
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удостоверяващ техните познания по италиански език поне на ниво А2, могат да се запишат в 

курсове за ограмотяване и изучаване на италиански език30. 

За да насърчи и подкрепи прилагането на териториални мрежи за учене през целия живот, 

MIUR популяризира Националния план за „Гарантиране на компетентностите на възрастното 

население“, споделен в „Междуинституционалната таблица за учене през целия живот“. Той 

има за цел да определи необходимите устройства за създаване на Индивидуалния договор за 

обучение; проектиране на системните мерки, необходими за връзката между обучителните 

пътища от първо и второ ниво; и извършване на изследователски, експериментални и развойни 

дейности и мерки за разширяване на предлаганото обучение. 

 

Дигиталните пропуски в цифри  

Според последния доклад на Istat (2019) „Гражданите и ИКТ“ съществуват реални пропуски в 

използването на цифрови ресурси, които се основават на поколенчески различия и културни 

фактори. Все още има голямо дигитално разделение между домакинствата, главно поради 

поколенчески и културни фактори. 

Почти всички домакинства с поне един непълнолетен имат широколентова връзка (95,1%); 

сред домакинствата, съставени изключително от хора над 65 години, цифрата пада до 34,0%. В 

действителност, докато почти всички 15–24-годишни сърфират в мрежата (над 90%), сред 55–

59-годишните делът на потребителите на интернет спада до 72,4% и достига 41,9% при 65–74-

годишните31. 

Друг дискриминиращ фактор е образователният ценз: 82,9% от хората с диплома за средно 

образование сърфират в мрежата, в сравнение с 51,9% от тези с не повече от диплома за средно 

образование. Повече от едно на две домакинства нямат интернет, защото не знаят как да го 

използват, като определят липсата на умения като основна причина (56,4%)34.  

Най-популярните дейности в мрежата са тези, свързани с използването на комуникационни 

услуги, които ви позволяват да се свържете с няколко души едновременно. Също така широко 

разпространено е използването на мрежата за четене на информация и новини (57,0%), за 

изтегляне на изображения, филми, музика и/или игри (включително игри) (47,3%) и за банкови 

услуги (46,4%). Повече от половината интернет потребители на възраст 14 и повече години са 

купували нещо онлайн (57,2%, или 20 милиона 403 хиляди души)   34. 

Италианската цифрова агенция (Agenzia per l'Italia Digitale, AgID) е техническата агенция към 

председателството на Съвета на министрите, чиято задача е да осигури постигането на целите 

на италианската цифрова програма и да допринесе за разпространението на използването на 

информационните и комуникационни технологии, насърчаване на иновациите и 

икономическия растеж. Тя подкрепя цифровите иновации и насърчава разпространението на 

 
30 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (n.d.). Istruzione degli adulti. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-degli-adulti 
31 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). (2019, 18 December). Cittadini e ICT (Press Release). https://www.istat.it/it/archivio/236920 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-degli-adulti
https://www.istat.it/it/archivio/236920
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цифрови умения, също в сътрудничество с международни, национални и местни институции и 

органи. 

Разпоредби за възрастни обучаеми 

Според OECD 32, в Италия броят на годишните часове на участие на възрастни без гимназиално 

образование във формално и/или неформално образование и обучение е сравнително нисък 

в сравнение с други европейски страни (60%, класация 20/24, 2016 г.). Повече от една четвърт 

от възрастното население (на възраст 16-65 години) съобщава, че няма предишен опит с 

компютри или са с много малко основни компютърни умения (Проучване на уменията на 

възрастните, PIAAC, 2012 г.). 

Новите технологии променят работните места и нуждите от умения, както в Италия, така и в 

останалата част на Европа. От една страна, тези нови технологии могат да позволят на 

работниците да изпълняват по-продуктивна и по-малко рутинна работа, но от друга страна, те 

вероятно ще променят много от съществуващите работни места и уменията, необходими за 

извършването им. Скорошни изследвания показват, че 15,2% от работните места в Италия са 

изложени на висок риск от автоматизация, което означава, че много хора ще трябва да 

придобият нови умения, за да се справят с промените33. 

Докато Италия постигна значителен напредък през последното десетилетие за повишаване на 

квалификацията на своето население и работници, необходими са допълнителни усилия за 

подобряване на достъпа до качествени възможности за обучение за възрастни. Фондовете за 

обучение (т.е. fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua) представляват важен 

инструмент, чрез който Италия може да се изправи пред натиска, предизвикан от мега-

тенденциите, и да предостави на възрастните и работниците уменията, необходими за 

проспериране на пазара на труда и в обществото 36. 

В Италия - както и в други страни - уязвимите служители (напр. нискоквалифицирани; по-

възрастни работници) обикновено се възползват по-малко от възможностите за обучение. 

Разглеждайки социално-демографските характеристики, по-възрастните хора, жените, 

нискоквалифицираните и нископлатените работници в Италия е по-малко вероятно да участват 

в обучението за възрастни. Например, само 8,3% от по-възрастните хора (55 и повече години) 

участват в обучение в сравнение с 23,9% от населението на най-добрата възраст (25-54). Освен 

това безработните, дългосрочно безработните, временните работници и работниците в малки 

и средни предприятия (МСП) е по-малко вероятно да участват в обучение за възрастни36. 

Според проучването на уменията на възрастните (PIAAC), много възрастни (около 67%) в Италия 

не желаят да се обучават. Това може да се дължи на факта, че те не са наясно с необходимостта 

 

32 OECD (2019, a). Skills matter: Additional Results from the Survey of Adults Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en 

 
33 OECD (2019,b). “The context: why is adult learning important in Italy?” in Adult Training in Italy. What role for Training Funds?. 
OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264311978-en 

https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en
https://doi.org/10.1787/9789264311978-en
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от обучение и не са убедени в неговата ефективност по отношение на възможностите за 

кариерно развитие. Други пречки пред възрастните обучаеми да участват в учене през целия 

живот са: семейни отговорности, цена на обучението, липса на време, липса на подкрепа от 

работодателя и липса на предварителни предпоставки 36.  

Възрастните обучаеми и пандемия от Covid-19 

В Италия беше проведено кратко проучване сред ръководители в училищата, отговорни за 

предоставянето на обучение за възрастни, управлявано и координирано от MIUR - 

Министерство на образованието (предлагащо обучение на приблизително 260 000 учащи). 

Проучването изследва как са реорганизирани учебните дейности по време на кризата с COVID-

19. Проучването показа, че дистанционното обучение обхваща всички предлагани 

образователни пътеки, но за учащите без устройства или връзка, алтернативни материали са 

налични само в 72% от случаите; не са изготвени конкретни материали за ученици с 

увреждания в около 24% от случаите, които биха го изисквали. Направено е заключение, че 

като цяло доставчиците на обучение за възрастни са били затруднени, но са намерили начини 

да продължат обучението си онлайн 34. 

Основно предизвикателство е въпросът за равния достъп до възможности за обучение. 

Преминаването към онлайн обучение предизвика трудности за възрастните обучаеми от 

специфични уязвими групи. Обучаемите, които нямат дигитални компетенции и/или ИКТ 

инструменти, както и тези, които са изправени пред предизвикателства, свързани със здравето, 

не винаги могат да намерят и имат достъп до дейности за обучение на възрастни онлайн. 

В Италия обучението на възрастни за затворници е изправено пред много трудности при 

предоставянето на дистанционно обучение, особено защото достъпът до интернет е забранен 

за тази група възрастни обучаеми. В 20% от случаите не е било възможно да се създадат 

конкретни дейности или материали, които да компенсират това. Като решение по-голямата 

част от учителите възприеха видеозаписите или изрично заявиха за ползване телевизионни 

канали с излъчване на образователни часове 35. 

Разпоредби за обучители на възрастни 
Доставчиците на обучение за възрастни също са изправени пред предизвикателства, свързани с 

капацитета за онлайн обучение на персонала и доставчиците. В Италия кризата с COVID-19 показа ясно, 

че е необходимо да се инвестира сериозно в уменията на учителите по отношение на дигиталните 

умения, повишаването на уменията по специфични методологии на преподаване и относно начина, по 

който адаптирането на образователните материали може да се планира и изпълни 38. 

 
34 European Commission (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A report from the ET2020 Working 
Group on Adult Learning. European Union, Brussels. Retrieved from: 
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportuniti
es.pdf 

35 European Commission (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A report from the ET2020 Working 
Group on Adult Learning. European Union, Brussels. Retrieved from: 
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportuniti
es.pdf 

https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
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По отношение на образователния и професионален профил на персонала, работещ в сферата 

на обучението на възрастни, може да се каже, че имаме работа с много разнородна група. В 

програмите, насочени към придобиване на степен, учителите идват от образователната 

система и по този начин информацията за продължаващото професионално развитие на 

учителите се отнася за тях. В програмите за развитие на основни умения и социокултурни 

компетенции често се наемат и включват външни експерти в зависимост от типа курс, който се 

разглежда. Поради това не е възможно да се предостави информация за тяхното 

продължаващо професионално развитие, предвид разнородния им произход. 

Реформата на образованието за възрастни (Президентски указ 263/2012) постановява 

преходът към новата система да бъде придружен от национални инициативи за актуализиране 

на персонала на CPIAs (Провинциални центрове за обучение на възрастни). Планът за дейност 

за иновации в образованието на възрастни (Paideia), който стартира през 2014 г., в първото си 

издание има стратегическа цел консолидирането и актуализирането на уменията на персонала, 

необходими на различните нива, с цел подкрепа и насърчаване на прилагането на новите 

организационни и дидактически структури, приложени с раждането на CPIAs. Изпълнителните 

органи на плана са - в допълнение към Indire и Invalsi - регионалните училищни офиси36. 

AIF – Италианската асоциация на обучителите 37 

AIF е организация с нестопанска цел, основана през 1975 г., към която принадлежат повече от 

2000 консултанти и мениджъри на компании в цяла Италия, професионалисти в областта на 

обучението, организационните стратегии и процесите на обучение и развитие на личността. 

Асоциацията си сътрудничи с други организации в цялата страна, за да предложи подкрепа и 

възможности за обучение на преподаватели. 

Инициативи за подкрепа на медийната грамотност и ученето през целия живот 

на възрастни обучаеми 

CRCItalia: Коалиция за  развитие на цифрови умения 38 

Коалицията за цифрови умения се основава на сътрудничеството между национални и местни 

публични институции, професионални общности, организации с нестопанска цел, асоциации 

на работодатели и профсъюзи и други частни участници и е оформена в рамките на „Голямата 

коалиция за цифрови работни места“. 

Също така, чрез приноса на италианския дигитален шампион, Коалицията насърчава и 

подобрява дейностите и проектите, извършвани от различните участници, с оглед на 

сътрудничество и споделяне. 

 
36 Eurydice (2022). Italia: Sviluppo professionale continuo degli insegnanti e dei formatori dell'educazione degli adulti. Available at: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-
working-adult-education-and-33_it 
37 AIF. Webpage: https://associazioneitalianaformatori.it/aif-associazione-italiana-formatori/ 

 
38 Oficial webpage: 
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digi
tal%20Jobs%E2%80%9D. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-working-adult-education-and-33_it
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-working-adult-education-and-33_it
https://associazioneitalianaformatori.it/aif-associazione-italiana-formatori/
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digital%20Jobs%E2%80%9D
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digital%20Jobs%E2%80%9D
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MED – Италианска Асоциация за за Медийно образование39 

The MED, founded in 1996 by a group of university lecturers, media professionals, teachers and 

educators, deals with training and research in the field of Media Education.  

As stated in Article 2 of our Statute, the MED is inspired by the values of the person, dialogue and 

solidarity, and privileges the strategies of education and training, proposing the following aims 

(among others): 

MED, основана през 1996 г. от група университетски преподаватели, медийни специалисти, 

учители и възпитатели, и се занимава основно с обучение и изследвания в областта на 

медийното образование. 

Както е посочено в член 2 от устава й, MED е вдъхновена от ценностите на личността, диалога 

и солидарността и дава предимство на стратегиите за образование и обучение, като предлага 

следните цели (наред с други): 

- да работи за свързване на онези, които са чувствителни към проблема с медийното 

образование за млади хора и възрастни, както и тези, които са ангажирани с ново 

качество на комуникация, зачитащо достойнството на личността и отворено към 

солидарността 

- да насърчава обучението и осъвременяването на медийни преподаватели и аниматори 

в комуникация и култура 

- да насърчава изучаването на комуникацията и медиите като образователна функция; 

експериментирането с учебните програми за медийно образование в училищата; 

проектиране и тестване на методи за медийно образование в семейства и общности. 

 

ISFOL – Институт за развитие на професионалното обучение на работниците.40 

ISFOL е публичен изследователски орган, контролиран от Министерството на труда и 

социалната политика. ISFOL провежда научни изследвания по темите професионално 

обучение, трудова и социална политика; предоставя техническа и научна подкрепа на 

Министерството на труда и социалните политики и работи в подкрепа на държавата, регионите 

и автономните провинции, местните власти, националните публични и частни институции. 

В контекста на образованието за възрастни и ученето през целия живот ISFOL допринася с 

развитието на поредица от дейности като мониторинг на политиките за учене през целия 

живот; проучвания на поведението на работниците и предприятията при обучението; 

управлението на системата за постоянен мониторинг на обучителните дейности, финансирани 

 
39 MED. Webage: https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/ 
40 ISFOL. Webage: https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti 

https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/
https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

50 
 

от междупрофесионалните фондове; политики за участие на възрастни в ученето през целия 

живот. 

 

FMD – Фондация Дигитален Свят41 

Fondazione Mondo Digitale (FMD) е частноправно юридическо лице с нестопанска цел, базирано 

в Рим, което работи за приобщаващо общество на знанието чрез смесване на иновации, 

образование, приобщаване и основни ценности. Мисията му е да насърчава социалното 

обучение, социалните иновации и електронното включване със специално внимание към 

категориите, изложени на риск от социално изключване. 

FMD насърчава иновациите в обучението и образованието чрез използването на нови 

технологии и методологии, базирани на проекти, включително обучение между поколенията 

и връстници, и развива своите дейности в различни сектори: ИКТ за достъпност, ученици със 

специални нужди, приобщаващо активно остаряване, равни възможности за половете, 

интеграция на имигранти и бежанци, образование на 21 век, доброволчество, глобално 

образование и електронно включване. 

 

Резултати от интервютата 

В Италия Petit Pas интервюира различни експерти, работещи в областта на образованието за 
възрастни и медийното образование – местни асоциации на възрастни, неправителствени 
организации, преподаватели и доброволци. Повечето от интервюираните работят с възрастни 
в неравностойно положение повече от три години, за да могат да доринесат към проекта MECO 
със своя опит. 

Първата тема, засегната по време на интервютата, се отнася до често срещаните погрешни 
схващания за образованието на възрастни. Анкетираните се съгласиха с факта, че сме склонни 
да приемаме, че възрастните са твърде стари, за да учат, особено в цифровата област, и че не 
се интересуват от курсове за обучение. По време на интервютата обаче стана ясно, че 
професионалистите, работещи в областта, смятат, че ключът към успешното обучение на 
възрастни е да намерят как да мотивират възрастните в обучението. Нещо повече, един от 
респондентите твърди, че възрастните обучаеми са дори по-ангажирани с учебния процес от 
всеки друг, защото са идентифицирали образованието като възможност за подобряване на 
професионалния си живот и следователно са ангажирани и мотивирани. 

Ето защо, когато говорим за предизвикателствата в образованието на възрастни, изпъква 
необходимостта да се скъса с погрешното схващане, че възрастният не може да бъде обучаем, 
защото неговото или нейното развитие е завършено. Трябва да се насърчава концепцията за 
учене през целия живот. Безработните възрастни, особено нискоквалифицираните възрастни, 
не винаги разбират важността на обучението и често са обезсърчени и неактивни. Трудно е да 

 
41 FMD. Webpage: https://all-digital.org/digital-world-foundation/ 

https://all-digital.org/digital-world-foundation/
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се достигне до тях, за да ги накара да разберат, че трябва да актуализират своите умения и 
личен и професионален профил, особено защото са склонни да заявяват, че им липсва време 
за обучение, дори когато са безработни. По същия начин, когато става дума за дигитално, един 
интервюиран заяви, че ако възрастният има способността да използва технологични джаджи, 
той или тя не винаги разбира необходимостта от обучение как да осъществява достъп, да 
управлява и използва критично цифровото съдържание. Като преподаватели, те са съгласни, 
че е важно да не се приемат тривиалните неща за даденост, защото понякога на възрастните 
обучаващи им липсват дори най-основните познания по темата. 

Една от интервюираните работи с възрастни с тежки двигателни увреждания и посочва, че в 
този случай основните пречки са липсата на самостоятеност и независимост на потребителите, 
което пречи на успешното обучение на възрастни. 

По отношение на профила на възрастните обучаеми, като цяло респондентите работят с 
неквалифицирани или нискоквалифицирани възрастни, които имат за цел да подобрят 
условията си на работа, което в много случаи е дълготрайна безработица. По този начин те имат 
много специфични очаквания от учебните дейности и има вероятност да прекъснат обучението, 
ако тези очаквания не бъдат изпълнени. Също така няколко респонденти заявяват, че работят 
с възрастни хора, пенсионери и въпреки, че не търсят по-добри възможности за работа, те имат 
цели. Така че във всички случаи,  основната пречка е идеята да не успеят. 

От проведените интервюта може да се заключи, че основните трудности във връзка с 
използването на медиите са технически, но основното умение, което трябва да се подобри, е 
информираността. Беше споменато, че по-възрастните ученици трябва да развият технически 
способности, които да им позволят да подобрят ежедневните си дейности, като променят 
настоящата си липса на практичност и гъвкавост на ума. Като кликват върху онлайн реклами, 
изтеглят съдържание, инсталират приложения или просто консумират и споделят новини 
онлайн, възрастните потребители са постоянно изложени на риск. Информираността е 
идентифицирана като основното умение, което трябва да се подобри. Анкетираните са 
заявили, че „възрастните трябва да бъдат подкрепяни, за да могат да развият критично и 
отговорно мислене за медиите. Освен това медийното образование може да подпомогне 
процесите, свързани с дистанционното обучение и по този начин да разшири възможността за 
обучение на повече възрастни, съвместимо с техните работни ангажименти.“ 

Ефектът на Covid-19. Всички интервюирани заявиха в единодушно, че пандемията е ускорила 
процеса на дигитализация, принуждавайки потребителите бързо да подобрят дигиталните си 
умения, за да могат да бъдат част от обществото. Ето защо един от интервюираните подчертава 
„важността на системния подход за развиване на медийна грамотност, важността на 
сътрудничеството между онлайн платформи, експерти и компетентни органи, важността на 
самообразованието и осъзнаването на изборите, които човек прави в мрежата“. 

Експертите, участващи в интервютата, са участвали в различни обучения през последните 
няколко години, включително компютърни обучения, магистърски степени, конференции и 
семинари. Също така книгите и подкастите бяха споменати като доставчици на обучение. 
Никой от тях обаче не твърди, че е преминал конкретни курсове или е участвал в учебен опит 
по отношение на медийното образование. Като отговор „продължителните курсове за 
обучение биха били полезни“. Други респонденти заявяват „Бих искал да намеря прост и 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

52 
 

ефективен начин да науча възрастни на уменията, необходими за критично четене и тълкуване 
на новини в мрежата, както и важността на защитата на техните профили в социалните медии“ 
и „Ще трябва да се обучавам по конкретни теми , по прост начин, за да мога да предам това 
знание на моите ученици”. 

Накрая, интервюираните говорят за своята работа и мрежи за подкрепа. Някои съобщават, че 
имат контакт с други преподаватели и професионалисти, с които да споделят опит, както на 
местно ниво, така и онлайн. Въпреки това, като цяло, никой не твърди, че има структурирана 
мрежа или добра практика, която да следва като пример в областта на медийното образование 
за възрастни. 

 

Национален доклад: Нидерландия 

Изследователи: LIDIA DIMITROVA и TANYA SLAVCHEVA 

Резултати от настолното проучване 

Политическа рамка 

От 1 август 1986 г. всички форми на обучение и основно образование в Нидерландия са 

обединени под общия термин „образование за възрастни“. През 1996 г. институциите бяха 

отделени от общините и социалните институции, за да бъдат групирани в регионални центрове 

за обучение (ROC). ROC и до момента отговарят за образованието на възрастни. Поради 

правителствените различия в структурата, финансирането, целите, дидактиката, регулирането 

на целите за постижения и изпитите, има малко интерфейси между образованието за 

възрастни и професионалното образование в ROCs. 

Нидерландското правителство има редица политики, свързани с различни видове (общо) 

образование за възрастни. Например, имаа възможности, свързани с частно, несубсидирано 

средно общо образование за възрастни (VAVO), за висше образование в централния регистър 

на програмите за висше образование (CROHO) и за средно професионално образование в 

централния регистър на професионалното обучение ( CREBO). Има и други инициативи на 

частни и обществени фондации и организации, като например висшето образование за 

възрастни хора (HOVO). Тази инициатива е създадена и управлявана от местна фондация в 

партньорство с различни институции от цяла Нидерландия и предлага разнообразие от 

възможности за обучение, поредици от лекции и курсове в областта на изкуството, културата, 

историята, технологиите, философията, литературата, правото и социалните науки . 

Образователните институции за професионално образование и обучение на възрастни 

получават една сума за персонал и материали: еднократната сума. Училищата за 

професионално образование също получават допълнителен бюджет за споразумения за 

качество, като професионализация на учители и училищни ръководители. Правителството 

определя еднократната сума за средно професионално образование (MBO) и образование за 

възрастни. Бордът на институцията сам определя как да харчи тези пари. По този начин 
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институциите могат по-добре да приспособят своята политика и образование към ситуацията в 

училището. Например за броя на учениците и необходимостта от материали. Съществуват и 

възможности за публично финансиране на образователни институции за възрастни за 

регионални центрове за обучение (ROC), професионални училища и центрове за обучение по 

земеделие (AOCS). 

 

Училищата за обучение на възрастни сами са отговорни за качеството на образованието. 

Образованието в училище VAVO обикновено е с малък мащаб. Уроците се преподават в малки 

класове, което позволява време и възможност за лично внимание. Естествено, има атмосфера 

за срели хора и се очаква известна степен на независимост. Това също означава, че обучаемият 

се държи отговорен за собствената си отговорност. Има и многобройни опции за подкрепа чрез 

менторство или по-специализирани канали.42 

VAVO е наследник на бившите дневни и вечерни училища за средно образование. VAVO 

гарантира, че хората все още могат да получат диплома или частичен сертификат за теоретичен 

път на обучение. Чрез маршрута Rutte (наречен на Марк Rutte, който като държавен секретар 

е въвел тази схема) 16 и 17-годишните също могат да посетят VAVO. Някои курсове, предлагани 

във VAVO, имат за цел обучаемите да постигнат минимално ниво на самостоятелност, 

например в областта на математиката или социалните умения. Други курсове са по-

специфични за дадена дисциплина. 

Медийната грамотност се състои от знанията, уменията и манталитета, необходими за 

съзнателно, критично и активно боравене с цифровите медии. Доколко хората разбират 

медиите все повече определя дали могат да оцелеят в дигиталното общество и до каква степен 

могат да се възползват от възможностите, предлагани от цифровизацията. Изследване, 

проведено в Нидерландия, показва, че голяма група граждани са загрижени за нарастващата 

цифровизация. Една четвърт от нидерландците смятат, че им е трудно да бъдат в крак с 

развитието на социалните медии и много от анкетираните имат съмнения и страхове относно 

собственото си онлайн поведение. Например, всеки пети казва, че се страхува да не направи 

нещо нередно онлайн. По-голямата част от анкетираните търсят помощ от правителството за 

медийната грамотност: 78 процента от нидерландците смятат, че правителството трябва да 

направи повече, за да помогне на хората да намерят пътя си в дигиталния свят.43 

 

Терминът дигитална осведоменост, използван в Нидерландия, изглежда най-подходящ 

за критичната страна на медийната грамотност. Критичните аспекти на четирите 

основни умения са определени, както следва: 

 
42 Vavo Scholen. Retrieved from: https://www.vavoscholen.nl/w/ 
43 Dutch Media Literacy Networks. Retrieved from: https://netwerkmediawijsheid.nl/5-miljoen-nederlandse-volwassenen-zijn-niet-
mediawijs/ 

 

https://www.vavoscholen.nl/w/
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-miljoen-nederlandse-volwassenen-zijn-niet-mediawijs/
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-miljoen-nederlandse-volwassenen-zijn-niet-mediawijs/
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A. Критичните оперативни умения са свързани с разбирането, че медиите, платформите 

или форматите са проектирани по определен начин, и че различните свойства имат 

последствия за начина, по който се държат потребителите. 

Б. Уменията за навигация в критична информация се отнасят до оценяване на 

информация, а в цифровите медии и платформи също включват разбиране как работят 

алгоритмите и какви последствия имат върху начина, по който се представя 

информацията. 

В. Критичните умения за взаимодействие включват например способността да правите 

коментари, подходящи за конкретна ситуация, разбиране на (психологическото и 

социалното) въздействие на съобщенията или вземане предвид на етични съображения 

при маркиране, споделяне или публикуване на снимки. 

Г. Свързване на критичните умения за създаване на съдържание с това как се 

произвеждат медии, платформи или формати. Помислете за разбирането, че рекламите 

имат за цел да убедят някого да купи нещо или че определено съдържание е популярно, 

защото отговаря на определени норми и ценности (например стереотипи).44 

В Нидерландия темата за цифровата грамотност не се взема често под внимание, особено за 

NEETS. Обучаемите в специалното образование са забравена група, когато става дума за 

дигитална грамотност. Тези хора често изглеждат уязвими в интернет. Например учениците с 

леки интелектуални затруднения (LVB) са по-често жертви на кибертормоз, манипулация и 

сексуално насилие чрез (социални) медии, отколкото други хора. Те обаче не могат да стоят 

далеч от дигиталните и социалните медии. Медиите се превърнаха в неразделна част от 

живота им. Защото кой не иска да гледа филми, да слуша музика, да играе игри и да пише с 

други? 

Според проведено проучване медийната и дигиталната грамотност сред нидерландското 

население не е крайна цел сама по себе си. Става въпрос за важната роля, която медийната 

грамотност играе за насърчаване на благосъстоянието на човек в обществото. 

Медийната грамотност означава самостоятелно и отговорно боравене с (традиционни, 

цифрови и/или конвергирани) медии, платформи и формати. Освен това медийният пейзаж не 

е отделен от обществото, в което е създаден и използван, и неговите различни елементи могат 

да бъдат неравномерно разпределени въз основа на исторически процеси и текущи 

политически, икономически и културни структури. Изводът е, че медийната грамотност винаги 

трябва да се разбира в този контекст; Медийната грамотност сама по себе си не е достатъчна, 

а се основава на (неравномерно разпределен) достъп до медии, платформи и формати и на 

различни нагласи и мотивации на хората. Независимо от това, медийната грамотност е 

определяща за предоставянето на съдържание, услуги и взаимодействия с другите, до които 

човек иначе не би имал достъп. Медийната грамотност също е ключова за превръщането на 

използването на медиите в положителни резултати и избягването на отрицателни резултати. 

Изследванията показват, че медийната грамотност играе по-голяма роля за постигането на 

 
44 Universitet Twente. MEDIAWIJSHEID: CONCEPTUALISERING EN BELANG IN EEN GEMEDIEERDE SAMENLEVING Lacunes in bestaand 
onderzoek en beleid. Available at: https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-
belang-vandeursen-helsper.pdf 

https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf


Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

55 
 

положителни резултати, отколкото произходът на дадено лице. Централната роля на 

медийната грамотност също предполага, че намесите имат най-голямо въздействие тук. С 

други думи, медийната грамотност е основополагаща в съвременното общество в по-

практичен смисъл за решаване на проблеми, но също така има последици за гражданството и 

участието. Следователно медийната грамотност не се отнася само до уменията на индивида, а 

е част от колективното осъзнаване на плюсовете и минусите на медиираното общество и 

включените норми и ценности. 

Необходимо е сътрудничество между министерства, индустрия, разработчици на технологии и 

други заинтересовани страни за борба с неравенствата, които се изострят от различията в 

медийната грамотност. 

По отношение на ученето през целия живот нидерландското правителство и местните общини 

инвестират много ресурси. Имаше много национални програми и възможности. 

Правителството насърчава развитието по време на кариерата с мерки, експерименти и 

възможности за субсидиране. Нидерландското правителство има визия, че има нужда от 

развитие през целия живот. Националното правителство стимулира ученето и развитието на 

възрастни, както и цифровата и медийна грамотност по различни причини: 

Променящ се пазар на труда 

Пазарът на труда се променя бързо в Нидерландия. Старите професии се пенсионират и на 

тяхно място идват нови. Светът на работата се състои от създаване на приложения, 

програмиране на роботи или разработване на нанотехнологии. Но също така, например, 

предизвикателствата, свързани с климатичния преход. Това налага хората постоянно да 

придобиват знания и нови умения. 

Последици от пандемията на коронавируса 

Коронапандемията доведе до значителни последици за вида работа, която върши населението 

на Нидерлндия и по света. В някои сектори в Нидерландия временно имаше по-малко търсене 

на работници, докато в други сектори беше обратното – временно имаше повече търсене на 

работници. Начинът на работа на гражданите също се промени, например сега, когато 

гражданите работят по-често дистанционно. Чрез непрекъснато обучение и развитие 

холандското правителство поддържа икономиката гъвкава. Освен това предлага на 

работниците повече гъвкавост - когато е необходимо, работниците могат по-лесно да сменят 

работата си или сектора, в който работят. 

Международно влияние 

Компаниите и организациите се разпространяват все повече и повече по света. Конкуренцията 

нараства, също и в международен план. Това изисква гъвкави компании и работници. Типът 

работа или количеството работа може да се промени бързо. 

Недостиг на работна ръка 

В някои сектори има недостиг на работна ръка. Помислете за здравеопазване, образование, 

ИКТ и технологии. Ето защо правителството насърчава обучението в тези сектори. 
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Сложно общество 

Обществото става все по-сложно. Работниците трябва да могат да правят повече и повече. Ето 

защо е важно всеки да може да работи добре, например с език, математика и компютри 

Ето някои примери за държавни субсидии и инициативи, които стимулират непрекъснатото 

подобряване на уменията на холандското население45: 

Нидерландия продължава да се учи 

Както споменахме по-рано, пазарът на труда се променя и работните места са несигурни. 

Поради коронакризата компаниите понякога трябваше да затворят врати. В същото време на 

други места се създаваха нови работни места. Следователно за бъдещето е важно гражданите 

да продължат да се развиват. По този начин те укрепват позициите си на пазара на труда, 

предполага нидерландското правителство. Тази схема за субсидиране помага на гражданите 

да постигнат това. Тази програма предлага редица образователни възможности за цифрова и 

медийна грамотност, като четири инструмента за ефективна комуникация; мобилни 

придобивния; кандидатстване за работа чрез социални медии; медийно обучение; създаване 

на инфографики с Adobe Illustrator, създаване на анимации и видеоклипове за социални 

медии, публикуване онлайн. Нидерландското правителство също предлага асистент за „избор 

на обучение“ въз основа на произхода на гражданина46. 

Кредит за учене през целия живот 

Нидерландското правителство също има визия, че тези, които искат да продължат да се 

развиват, не трябва да изпитват финансова бариера за това. Ето защо централното 

правителство предостави кредит за учене през целия живот. Този кредит е предназначен за 

хора, които вече нямат право на студентско финансиране и са на възраст между 18 и 56 години. 

От учебната 2024-2025 година възрастовата граница ще бъде повишена на 57 години. Това е 

свързано с увеличаването на възрастта за държавна пенсия47. 

STAP бюджет за обучение и развитие 

Работниците и търсещите работа също могат да кандидатстват за бюджет на STAP до 1000 евро 

на година за обучение и развитие. Гражданите могат да използват тази субсидия за обучение, 

курс или образование. Субсидията се нарича STAP, което означава стимулиране на позицията 

на пазара на труда. Правителството иска гражданите, като работници или търсещи работа, да 

могат да решават относно своето развитие по време на кариерата си. Това им дава повече 

шансове да запазят работата си или да намерят нова работа. 

Разпоредби за възрастни обучаеми 

В медийното общество политиките, независимо дали са икономически, социални или 

културни, не могат да бъдат проектирани или прилагани, без да се вземе предвид как 

 
45 Rijksoverheid. Retrieved from: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen 
46 Mministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.Retrieved from: https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/ 
47 Mministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.Retrieved from: https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/keuzehulp/ 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRANI/MECO/Mministerie%20van%20sociale%20zaken%20en%20werkgelegenheid.Retrieved%20from:%20https:/vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TRANI/MECO/Mministerie%20van%20sociale%20zaken%20en%20werkgelegenheid.Retrieved%20from:%20https:/vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/
https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/keuzehulp/
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(неравномерно разпределената) медийна грамотност играе роля за успешното прилагане на 

тези политики. 

Близо една пета от възрастните у нас посещават обучение, курс или уъркшоп. Общо повече от 

1,7 милиона нидерландци на възраст между 25 и 65 години следват някаква форма на 

образование, според данни на Централното статистическо бюро (CBS). Това може да бъде 

семинар от няколко часа, курс от няколко седмици, но също и многогодишен професионален 

или университетски курс. В сравнение с останалата част от Европа Нидерландия отбелязва 

доста високи резултати: през 2017 г. почти 11 процента от възрастните европейци са били 

образовани. Само шведите, финландците и датчаните посещават училище по-често. През 2017 

г. 23 процента от възрастните са участвали в такова кратко обучение или курс. Броят на хората 

в образованието в Нидерландия продължава да се увеличава всяка година. 

Почти 40 процента от нидерландското население на възраст от 15 до 74 години има диплома 

за средно образование. Тази група  от години  съставлява мнозинството и нейният размер е 

относително стабилен през цялото време. Същевременно през последните години се 

увеличава делът на хората със завършено висше образование. И разбира се, има и граждани, 

чието най-високо постигнато ниво на образование е основно, средно предпрофесионално, по-

ниска степен от общо висше или предуниверситетско образование или по-ниско ниво на 

средно професионално образование. 

Около 200 000 възрастни годишно посещават обучение за възрастни в ROCs и общият брой на 

студентите от 2016 г. продължава да нараства. Записването в образованието се увеличава 

особено в периода между 2019 и 2020 г48. 

Почти всеки нидерландец (93 процента) ежедневно взаимодейства с онлайн медиите. В наши 

дни все повече и повече от бизнеса се прави онлайн. От резервиране на почивка до 

извършване на банкиране или попълване на данъчна декларация. Но също така, в области като 

здравеопазване или мобилност (карта за обществен транспорт,) все повече тези дейности се 

организират онлайн и това изисква нарастваща степен на медийна грамотност. Проучването 

разглежда демографските характеристики на респондентите, за да получи представа за 

групите, които са по-напреднали и до известна сепен изостанали по отношение на 

използването на онлайн медии. 

Berkhout (Програмен директор Network Media Literacy) подчертава, че е важно всички 

нидерландци да станат медийно грамотни. 

„Нашето изследване показва, че нидерландското население може да бъде разделено 

на четири групи по отношение на медийната грамотност: от напредналите до 

уязвимите. Последната група е доста рискова група: те не са медийно грамотни и 

 
48 Statistika. Number of university students in the Netherlands from 2016 to 2020. Available at: 

https://www.statista.com/statistics/782018/number-of-university-students-in-the-netherlands/ 
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много по-често не знаят къде да намерят помощ. Особено тази група от уязвими 

хора се нуждае от спешно внимание" 

Медийна грамотност преди Covid-19 

Почти половината от възрастното население не е медийно грамотно. Това става ясно от 

изследване, публикувано през 2018 г., поръчано от Mediawijzer.net и извършено от Kantar Public 

(бивш TNS Nipo). Проучването, проведено сред 1800 нидерландци на възраст над 18 години, 

показва, че не по-малко от 42 процента от възрастните не са медийно грамотни. Това се 

равнява на около 5 милиона нидерландци. Голяма група граждани изглежда са загрижени за 

темповете, с които обществото се цифровизира. Например почти четири от десет фючърси 

смятат, че трябва да организират повече бизнес онлайн. Преди парламентарния дебат за 

цифровизацията Mediawijzer.net представя петиция, в която правителството призовава 

медийната грамотност да играе важна роля в плановете за цифровизация. 

„Плановете на правителството за цифровизация формират основата за здраво, 

проспериращо общество и добре функционираща демокрация. Но те могат да бъдат 

реализирани само ако се обърне достатъчно внимание на развитието на медийната 

грамотност при изготвянето на плановете. Необходимо е наваксване и това изисква 

действия от страна на цялото правителство, така че всеки нидерландец да бъде или да 

е в процес на придобиване на медийна грамотност до 2025 г.“ (Berkhout) 

 

Образованието за възрастни и Covid-19  

Корона кризата има голямо влияние върху работата и пазара на труда. Точно сега става ясно 

колко е важно да продължим да се фокусираме върху развитието през целия живот. С 

Програмата за действие за развитие през целия живот Социалният и икономически съвет (SER) 

в Нидерландия предлага голям брой инициативи, които са създадени в цялата страна за 

работници и търсещи работа. 

„Трябваше да се научим за кратко време да практикуваме по-добра хигиена и да работим от 

вкъщи; В близко бъдеще ще трябва да се обърне много внимание и на необходимостта от 

обучение, преквалификация и усвояване на нови умения” - Мариет Хамер, председател на 

Социално-икономическия съвет (SER)49. 

Въпреки ограниченията в предложението за тази целева група (NEETs в образованието за 

възрастни), някои организации помагат на преподавателите по линия на непрекъснато 

развитие, така че да могат да започнат с дигиталната грамотност заедно със своите ученици. 

Например, уебсайтът на SER 50, включва много примери за инициативи, насочени към развитие 

през целия живот. Като TalentZ, онлайн платформа, където студенти, работодатели и търсещи 

 
49 HR Academy (2020). Coronacrisis maakt belang leven lang leren duidelijk. Retrieved from: 
https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-opleiding/nieuws/coronacrisis-maakt-belang-leven-lang-leren-duidelijk 
50 SER Website. Available at: https://www.ser.nl/llo 

https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-opleiding/nieuws/coronacrisis-maakt-belang-leven-lang-leren-duidelijk
https://www.ser.nl/llo
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работа могат да си намерят стаж, работа, доброволческа работа, процес на реинтеграция или 

обучение. Или Career Central, онлайн платформа, на която можете да получите информация за 

следващата стъпка в кариерата. Има и информация за Make IT Work, в която високообразовани 

хора без ИТ подготовка се преквалифицират за позиция в ИТ. Или мрежата за обучение 

WijkLink, в която медицински сестри/болногледачи, студенти и учители обменят знания и опит 

и си задават въпроси. Показаните инициативи показват как подходът им е коригиран след 

коронакризата.  

Разпоредби за обучители на възрастни 

По време на интервютата местният екип интервюира обучители на възрастни, които са 

собственици на бизнес, онлайн обучители, обучители, лектори, (лайф) коучове. 

Интервюираните работят в различни индустрии, включително образование, социални 

работници, сферата на обучение и развитие, а също и с различни целеви аудитории – жени, 

възрастни обучаеми, хора с увреждания, нискоквалифицирани, имигранти, емигранти, хора, 

които не говорят местния език и т.н. Някои от интервюираните работят и в международен план 

– в цяла Европа и в САЩ 

Въпреки че всички интервюирани са участвали в обучения по време на пандемията, много от 

тях не споменават никакви обучения, свързани с цифрова и медийна грамотност или учене през 

целия живот. Повечето от обученията, в които са взели участие, са пряко свързани с текущата 

им роля и бъдещи перспективи за лична кариера. Повечето от образователните възможности, 

в които са участвали, са били платени от техния работодател или от самите тях. Някои от 

интервюираните обаче признаха, че са запознати със съществуването на курсове,платени от 

държавата, но също така споменаха, че е трудно да се получи безвъзмездна помощ и подкрепа. 

Преподавателите, част от нидерландската образователна система, не споменават, че в тяхното 

обкръжение темата е много популярна, нито че има учебни програми, разработени за 

(възрастни) обучаеми по темата. Те споменават, че темата за критичното мислене е водеща, и 

тя трябва да бъде разгледана във връзка с медийната грамотност. От друга страна, те 

разпознават концепцията за учене през целия живот и че това е тема, разглеждана в много от 

училищата и университетите, които включват обучение за възрастни. 

Някои от предизвикателствата, споменати от интервюираните, както беше споменато по-рано 

като тема, върху която трябва да се работи, е критичното мислене. Освен това обучителите на 

възрастни също се съобразяват с обратната връзка от по-рано споменатото национално 

изследване. Те споделят мнението, че много от възрастните обучаеми не са обучени на базата 

на това как да взаимодействат и работят заедно с онлайн средата, докато това е ключово за 

промените, които се случват с бърза скорост в цифровизацията на нидерландското общество. 

Освен това много възрастни обучаеми се страхуват да не правят грешки онлайн. 

По отношение на възможностите за кариера, обучителите на възрастни имат уникалната 

възможност да се опитат да оставят следа в историята на традиционното образование и да 

преодолеят пропастта между правителствения дневен ред и този на университета, академията 

или образователния център. Преподавателите могат да повлияят на образователния дневен 
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ред на своите програми, като например станат разработчици на курс или образователна игра, 

която улеснява дигиталната и медийна грамотност.Например, те възнамеряват да станат 

експерти по темата или да предложат използването на някои от резултатите от проекта на 

MECO. Те могат също така да разгледат наличните ресурси в края на тази глава като помощни 

материали. 

Въпреки че има няколко възможности за доброволчество в подкрепа на медийната грамотност 

и ученето през целия живот на възрастни, има нужда от увеличаване на броя на центровете, 

които работят по тази тема. Това означава, че осведомеността по темата, водена от 

нидерландското правителство в момента, може да не е вдъхновила достатъчно  или да е 

достигнала до бизнеса и институциите или може да не се разглежда като критична за бизнеса 

и обществото, тъй като вниманието им е насочено другаде – например Covid-19. 

 

Инициативи в подкрепа на медийната грамотност и ученето през целия живот на 

възрастни обучаеми 
Изследване, проведено в Нидерландия51 заключи, че са необходими различни средства за постигане 

на високо ниво на медийна грамотност. Изследванията и интервенциите за медийна грамотност трябва 

да вземат предвид икономическите, социалните, културните и личните ресурси, с които хората 

разполагат, тъй като някои ресурси не са достъпни за всички в еднаква степен. Медийната грамотност 

трябва да се разглежда и в контекста на нагласите, мотивацията и достъпа. 

Все още има малко познание за това кои устройства или платформи (с различни нива на качество, 

повсеместност и автономност) кои области на медийна грамотност изискват. Има малко конкретни 

изследвания дали например използването само на смартфон е неблагоприятно по отношение на 

развитието и прилагането на различни видове и нива на медийна грамотност. 

За самата медийна грамотност не е ясно кои групи (от гледна точка на позиция и налични ресурси) какви 

точно аспекти на медийната грамотност засягат, например кой владее функционални и кой има 

критични умения или кой притежава или не информация и комуникация. 

Едно нещо е сигурно за нидерландското население: универсалният подход не работи, защото 

различните групи срещат различни пречки. 

Има национални, регионални и местни мрежи, които са фокусирани върху тази тема и осигуряват 

обучение и развитие по темата за дигиталната и медийна грамотност и ученето през целия живот. 

 
Онлайн платформа за тестване на дигиталната ви грамотност 52 

Това е онлайн ресурс, съдържащ двадесет въпроса с множество отговори, за да се определи 

колко цифрово грамотен сте в момента. Той обхваща всичко - от използване на Windows и 

програми на Office до социални медии и Google. 

 
51 Universitet Twente. MEDIAWIJSHEID: CONCEPTUALISERING EN BELANG IN EEN GEMEDIEERDE SAMENLEVING Lacunes in bestaand 

onderzoek en beleid. Available at: https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-
belang-vandeursen-helsper.pdf 
52 The test is availale here: https://www.digitalegeletterdheid.nl/test-jouw-digitale-geletterdheid/ 

https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://www.digitalegeletterdheid.nl/test-jouw-digitale-geletterdheid/
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Училища, фокусирани върху образованието на възрастни: училища VAVO53 

“Informed citizenship for all. Digital literacy as a precondition for an inclusive society” 

„Информирано гражданство за всички. Дигиталната грамотност като предпоставка за 

приобщаващо общество” 

Два и половина до четири милиона нидерландци не са в състояние да се справят достатъчно 

добре цифрово, за да участват в цифровото общество (април 2021 г.). Това е назряващ проблем. 

Независимо дали става дума за оценка на новини и информация или комуникация с 

правителството: цифровата грамотност е от съществено значение за участие в обществото. 

Необходими са повече изследвания, за да се предотврати изключването на големи групи 

нидерландци. Програмата „Информирано гражданство за всички. Дигиталната грамотност като 

предпоставка за едно приобщаващо общество“ разглежда специално слабо грамотните 

възрастни, голяма група нидерландци, които имат затруднения с четенето и писането. 

Програмата изследва как децата от различни социално-икономически среди научават за 

медиите и дигиталния свят. 

Използване на изследването е за придобиване на научна представа за това как гражданите 

стават цифрово грамотни, какво насърчава и предотвратява това и как това влияе на участието 

им в цифровото общество. В същото време, се надяваме да допринесем за насърчаване на 

цифровата грамотност. Изследването е в тясно съответствие с мисията на Коалицията за 

дигитална грамотност за даване на сериозен тласък на цифровите умения на гражданите преди 

2025 г. Ние работим по тази задача заедно с 20 социални партньора: образователни институции 

и институции за знания, правителства, здравеопазване, социални организации и фирми. 

С помощта на качествени изследвания като наблюдения, интервюта и творчески задачи, 

изследователите получават нюансирана картина на ежедневния опит на слабо грамотните хора 

и деца в цифровото общество. В първото докторско изследване те работят съвместно с 

библиотеки, езикови домове и ROC, където се предлага езиково обучение. Там те изследват 

бариерите, които срещат слабо грамотните възрастни. В момента, проектът изпълнява втория 

докторантски проект заедно с извънучилищни грижи и начални училища54 

Коалиция за цифрова грамотност 

През 2018 г. беше основана Коалицията за цифрова грамотност (DLC). DLC се състои от двадесет 

партньори от образованието и науката, бизнеса, правителството, здравеопазването и 

образователния и културния сектор, които работят заедно, за да стимулират нивото на цифрова 

грамотност във всички слоеве на обществото. Дигиталната грамотност е съвкупността от 

знания, умения, компетенции, нагласи, мотивация, доверие и прозрение, необходими за 

разбиране, работа с и внедряване на цифрови технологии, за да процъфтява в цифрово 

общество. В лабораториите за цифрово включване, здравеопазване, образование и работа, 

DLC работи заедно по конкретни проекти, подкрепени от изследвания. DLC споделя знанията, 

 
53 Website can be reached here: https://www.vavoscholen.nl/w/ 

 
54 Wiegman, P. (2021). Netwerk Mediawijsheid. Retrieved from: https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-
digitale-geletterdheid/ 

https://www.vavoscholen.nl/w/
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/
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придобити с това, сред участващите партньори, така че най-добрите практики да могат да се 

използват и другаде. Споразумението Гронинген залага амбицията на DLC да превърне 

Гронинген в най-дигитално грамотния регион Нидерландия до 2025 г55. 

Уебсайтове в подкрепа на медийното образование за възрастни 

Нидерландската мрежа за медийна грамотност (съфинансирана от Механизма за свързване на 

Европа на Европейския съюз)  56 

Холандската мрежа за медийна грамотност („Netwerk Mediawijsheid“) се ангажира да работи 

за бъдеще, в което всеки е – или е на път да стане – медийно грамотен. Медийната грамотност 

позволява на човек да се движи по-лесно и по-сигурно в общество, в което (онлайн) медиите 

играят все по-важна роля. 

Мрежата се състои от над хиляда организации, ангажирани с медийната грамотност. Те 

включват библиотеки, културни институции, медийни треньори, разработчици на учебни 

материали, образователни издатели, изследователски институти, ИТ компании, медийни 

продуценти и платформи, образователни институции и организации за грижи и социални 

грижи. 

Мрежата е създадена като програма през 2008 г. и е инициатива на Министерството на 

образованието, културата и науката. Установяването на мрежа за нейната организационна 

структура позволява справянето с важни теми за медийна грамотност по по-лесен, по-бърз и 

по-креативен начин. Силата на мрежата е в споделянето на знания и в сътрудничеството. 

Нидерландската мрежа за медийна грамотност се управлява от пет основни партньора: 

Нидерландски институт за звук и визия, Kennisnet (експертен център за ИКТ в образованието), 

ECP (платформа на информационното общество), NPO (публична компания за излъчване) и KB 

(Национална библиотека на Нидерландия). Тези пет организации заедно отговарят за 

изготвянето и изпълнението на плановете на програмата. Заедно те се грижат за 

организирането на програмния екип, който координира ежедневните дейности в рамките на 

програмата. 

Мисията на Нидерладската мрежа за медийна грамотност е да насърчава общество, в което 

всеки е (на път да стане) медийно грамотен. Мрежовите партньори се ангажират да насърчават 

общество, в което всеки е – или е на път да стане – медийно грамотен. Те се фокусират върху 

три целеви групи: 

 

A. Юноши – Всеки нидерландски юноша е (на път да стане) медийно грамотен. След 

като завършат средно, средно и потенциално висше образование, те ще притежават 

необходимите умения да живеят и работят по медийно грамотен начин. Те ще бъдат 

мотивирани да продължат да развиват тези умения през целия си живот. 

 
55 Website is available at: https://digital-literacy.nl/digital-literacy-coalition/ 
56 Netwek Meadiwijsheid. Access to the website: https://netwerkmediawijsheid.nl/over-ons/about-dutch-media-literacy-network/ 

 

https://digital-literacy.nl/digital-literacy-coalition/
https://netwerkmediawijsheid.nl/over-ons/about-dutch-media-literacy-network/
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B. Възрастни – Всеки възрастен нидерландец е (на път да стане) медийно грамотен. 

Те осъзнават важността на медийната грамотност, както за личния им живот, така и 

за развитието им. Те са мотивирани да продължат да развиват тези умения в 

домашния си живот, в социалния си живот, на работа и т.н. 

C. Уязвими групи – Всеки в каквато и да е уязвима позиция, когато става дума за 

използване на медии, получава подходящите насоки в областта на медийната 

грамотност. Те са медийно грамотни или са на път да станат медийно грамотни 

(доколкото са способни), поне до точката, в която могат да се движат лесно и 

безопасно в обществото, дори и с подкрепа. 

В своето изявление относно разнообразието и включването те заявяват своите намерения и 

действия, за да направят работата си като мрежа по-приобщаваща. Те потвърждават, че това е 

необходимо, за да се гарантира, че тяхното въздействие засяга всички холандски граждани. 

Нидерландският модел на компетентност за медийна грамотност 2021 (съфинансиран от 

Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз) 

В центъра на модела за компетентност за медийна грамотност 2021 са 17,5 милиона 

нидерландци, които се забавляват, спортуват, ходят на училище, работят, наслаждават се на 

пенсионирането си, практикуват хобитата си, намират приятели и се влюбват в днешното 

медийно общество . 

За да обслужва тези 17,5 милиона души, нидерландската мрежа за медийна грамотност 

създаде нидерландски модел за компетентност за медийна грамотност 2021 г., с дефиниция 

на медийна грамотност в ясен модел. Моделът за компетентност за медийна грамотност 2021 

г 57 предлага осем компетенции за медийна грамотност и десет области, в които 

нидерландците могат да постигнат осезаеми резултати с използването на медиите. 

Моделът: 

- даве съдържание на определението за медийна грамотност от Нидерландския съвет за 

култура („медийната грамотност е сборът от знания, умения и нагласи, от които гражданите се 

нуждаят, за да намерят съзнателно, критично и активно пътя си в сложен, непрекъснато 

променящ се и фундаментално медиатизиран общество“ (CfC, 2005); 

- е отправната точка за създаване на нови дейности, проекти и услуги от 1000+ мрежови 

партньори; 

- е отправна точка за изследователски проекти и разработване на инструменти за определяне 

и наблюдение на медийната грамотност сред различни целеви групи; 

- е водеща при отпускането на поощрителни грантове, определянето на темите за годишната 

Седмица на медийната грамотност и дизайна на играта за медийна грамотност MediaMasters. 

 

 
57 Netwerk Mediajsheid. “Media Literacy Competence Model 2021”. Available at: https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-
content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-2021.pdf 

https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-2021.pdf
https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-2021.pdf
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DIGIT58 

DIGIT е решението за всички, които искат да подобрят своите компютърни и дигитални умения, 

малки и големи. DIGIT се използва широко във всички нива на образование и е водещ онлайн 

метод за дигитална грамотност в основното и средното образование. В допълнение, DIGIT е и 

отговорът за всеки ученик в MBO и за всички учители, които искат да подобрят уменията си. 

DIGIT се публикува от Uitgeverij Instruct, образователен издател, който разработва учебни 

материали за компютърни и дигитални умения повече от 30 години в сътрудничество с учители 

и партньори от областта. 

Резултати от интервютата 

В Нидерландия екипът на Lidi Smart Solutions интервюира различни обучители на възрастни – 

собственици на бизнес, онлайн обучители, обучители, лектори, (лайф) коучове, работещи в 

различни индустрии, включително образование, социални работници, обучение и развитие, а 

също и с различни целеви аудитории – жени, възрастни обучаеми, хора с увреждания, 

нискоквалифицирани, имигранти, експати, хора, които не говорят местния език и т.н. Повечето 

от интервюираните работят в областта на образованието за възрастни в Нидерландия от 7+ 

години, което ги прави опитни професионалисти по темата. Някои от интервюираните работят 

и в международен план – в Европа и в САЩ, но са базирани в Нидерландия. 

На въпроса за често срещаното погрешно схващане за образованието на възрастни, една 

обучителка споменава, че жените имат желание да се развиват както лично, така и 

професионално. Може би дори до степента, в която те постоянно изпитват нужда от следваща 

магистърска степен, друга диплома, друга атестация. Собственик на бизнес, активен в 

индустрията за онлайн курсове, който създава самостоятелни програми, сподели, че често 

срещано погрешно схващане може да е, че хората по-трудно схващат нови концепции след 

определена възраст или започване на бизнес или друг проект. Това може да бъде свързано със 

скоростта - ниво на реакция, мислене и разбиране и познаване на медиите, които възрастният 

обучаем може да има. Редица интервюирани вярват, че възрастните обучаеми често се 

сравняват с други обучаеми, които са започнали на по-млада възраст, което ги кара да се 

страхуват от провал и грешки. 

Някои от най-честите предизвикателства, споменати от интервюираните, включват техническия 

напредък (технологична грамотност) на възрастните обучаеми. Докато интервюираните 

предполагат, че това може да се дължи на умствената бариера, пред която са изправени, 

причинена от празнината в знанията, други предполагат, че времето и парите са често срещани 

предизвикателства. Мотивацията и добавената стойност на образованието се споменават от 

интервюираните, работещи с по-нискоквалифицирани граждански групи. 

Една от основните пречки, спомената от мнозина и също в съответствие с предизвикателствата, 

е критичното мислене. Докато повечето от интервюираните споделят, че липсата на време е 

пречка, някои твърдят, че това „извинение“ е свързано с приоритетите на човека. 

 
58 DIGIT. Website: https://www.digitalegeletterdheid.nl 

https://www.digitalegeletterdheid.nl/
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Университетите също приемат все повече и повече възрастни обучаеми като участници в 

образователните дейности. Други, работещи с различни целеви аудитории, споделиха, че 

възрастните учащи се страхуват да не направят грешки онлайн и че трябва да бъдат обучени на 

основните знания, за да могат по-уверено да работят онлайн. И накрая, някои споменаха, че 

няма достатъчно ресурси за обучителите на възрастни в областта на медийната грамотност. 

По отношение на трудностите при използването на медиите, интервюираните споменават, че 

поради голямото количество информация онлайн, възрастните обучаеми се претоварват и вече 

не са сигурни в своите амбиции и избори. Други споменават, че се затрудняват с тълкуването 

на информацията, която им се представя на екрана. Възрастните трябва да бъдат отворени за 

изучаване на нови концепции и промяна на настоящите си вярвания и да инвестират време, за 

да се образоват по темата. И както каза Мануела: „Медиите са навсякъде и ние трябва да сме 

по-наясно с източника на информация, кой финансира определени канали, кой се 

облагодетелства от какъв вид новини и други.“ 

Докато пандемията Covid-19, според много интервюирани, ускори уменията на обществото, 

показа на света безкрайните възможности онлайн и колко удобно всъщност е онлайн 

образованието с всички предимства, които има (време, пътни разходи и т.н.), някои възрастни 

обучаеми бързо забравиха с премахването на правителствените разпоредби как и защо да 

използват своите цифрови устройства. Covid 19 доведе всички наши обучения и коучинг онлайн 

и според интервюираните очакванията за обучение са, че този нов метод на обучение ще 

продължи по някакъв хибриден начин (онлайн и лице в лице) занапред. По отношение на 

медиите, според интервюираните по време на пандемията се споделят все повече 

поляризирани новини. „Хората и събитията много пъти са били или черни, или бели. Човек 

трябваше да търси малко по-„сива“ перспектива или да прочете и двете перспективи, за да 

получи по-цялостна картина“ 

Повечето от интервюираните споделят, че през последните 3 години са продължили да 

получават обучение и коучинг съвети, да посещават семинари и презентации, най-вече под 

формата на видео материали, в своята област на експертиза. Някои преподаватели са обучени 

за функционалностите на платформите Microsoft Teams и Zoom. 

Предложените обучения от интервюираните са свързани с основите на медийната грамотност, 

например чрез ръководство от А до Я за медийни инструменти, но също и за съвместно и 

интерактивно обучение и образователни практики. Критичното мислене също е много важна 

тема за обучение на възрастни обучаеми. 

Всички интервюирани обсъждат добри практики с други експерти на местно и национално 

ниво чрез семинари, конференции, срещи и др. Само малцина могат да се консултират на 

европейско ниво. 
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Политическа рамка: Медийно образование 

Политиката и стратегията за медийна и информационна грамотност (MIL) подобряват 

създаването на основани на знанието, приобщаващи, плуралистични, демократични и 

отворени общества. Политиката и стратегията за MIL са от решаващо значение за 

оцеляването на модерното управление и глобалното гражданство в дигиталния свят. Без 

политика и стратегия за MIL има вероятност да се увеличат различията между тези, 
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които имат и тези, които нямат достъп до информация и медии и се радват или не на 

свобода на изразяване. (ЮНЕСКО, 2018 г)59 

Според Европейската комисия медийната грамотност се отнася до различните медии и методи 

на разпространение и никога не е била по-важна, отколкото е днес. Тя дава възможност на 

граждани от всички възрасти да се ориентират в съвременната информационна среда и да 

вземат информирани решения. Следователно, високото ниво на медийна грамотност е ключов 

фактор, който позволява на гражданите да вземат информирани решения в цифровата ера. 

Независимо от възрастта, това е решаващо умение за всички граждани, тъй като ги овластява 

и ги прави чувствителнни, като им помага да противодействат на ефектите от кампании за 

дезинформация и фалшиви новини, разпространявани чрез цифрови медии. 

По отношение на политиката на ЕС, наскоро се преразгледа Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги (AVMSD), която засилва ролята на медийната грамотност, тъй като изисква от 

държавите-членки да насърчават мерки за развитие на медийната грамотност (член 33а). 

Поради централната роля, която играят платформите за споделяне на видео при достъпа до 

аудиовизуално съдържание, преработеният AVMSD ги задължава да предоставят ефективни 

мерки и инструменти за медийна грамотност, както и да информират потребителите за тези 

мерки и инструменти (член 28б). 

Освен това Европейската комисия създаде експертна група по медийна грамотност 60 чрез 

обединяване на заинтересованите страни от областта на годишна база. Целите на тази група са 

да идентифицира, документира и разшири добрите практики в областта на медийната 

грамотност, да улесни работата в мрежа между различни заинтересовани страни и да проучи 

начините за координиране на политиките, програмите и инициативите за подкрепа на 

медийната грамотност на ЕС. 

Както бе споменато по-горе, медийната грамотност е предпоставка за жизнена и модерна 

демокрация. За да насърчи уменията и проектите за медийна грамотност в ЕС, Европейската 

комисия откри през 2019 г. Европейската седмица на медийната грамотност61.  

 

Всяка година участниците в медийната грамотност на национално ниво се насърчават да 

организират свои собствени събития през или около тази седмица, за да празнуват и обсъждат 

медийната грамотност. Освен това, в рамките на Европейската седмица на медийната 

грамотност, Европейската комисия стартира покана за кандидатстване за вдъхновяващи и 

въздействащи проекти в областта на медийната грамотност. Най-добрите кандидати ще бъдат 

 
59 UNESCO (2018). World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report. Paris: UNESCO. 
60 Online access to more information on the European Expert Group on Media Literacy: 
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541 
61 European Media Literacy Week (2020). Retrieved from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-
media-literacy-week 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-media-literacy-week
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-media-literacy-week
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поканени в Брюксел, за да се борят за три награди на конференцията на високо ниво на 

Европейската седмица на медийната грамотност. 

Как да се разработят политики и стратегии за MIL се обсъжда в продължение на няколко 

години, тъй като за всеки успех са необходими ефективни национални политики за MIL – те 

дори са предпоставка за глобален или регионален успех – в дългосрочна перспектива. 

Според изследване на Карлсон62, страните, които имат национална политическа рамка за MIL, 

са се оказали по-успешни в усилията си да разпространяват медийна и информационна 

грамотност сред своите граждани, отколкото страните, които нямат такава. Ключови фактори 

са ясно изразеното управление, широката подкрепа и участието на много различни 

заинтересовани страни както в публичния, така и в частния сектор. 

От сравнително проучване на MIL в Европа бяха идентифицирани трите позиции или „трите D) 

на управление във връзка с MIL: 

- Развиване на позиция. Създаване на политическа рамка с държавата като двигател и 

координатор на непубличните участници. 

- Делегиране на позиция. Създаване на частично развита политическа рамка, която насърчава 

действията на други участници. 

- Отстраняваща се позиция. Създаване на ограничена рамка, така че непубличните участници 

да могат да ръководят свои собствени инициативи. 

В някои държави въпросите, свързани с медийната и информационната грамотност, са 

подредени в рамките на министерството на културата или образованието, докато дигиталната 

компетентност е въпрос на министерството на промишлеността, телекомуникациите или 

търговията (какъвто е случаят с много от страните, предмет на това изследване ). Липсата на 

диалог или сътрудничество между двете министерства обикновено води до лоша политика за 

MIL, тъй като много повече ресурси се инвестират в цифрова компетентност, отколкото в MIL63. 

Международни организации като ЮНЕСКО и проекти на европейско ниво, като този, към който 

принадлежи този документ в рамките на програмата Еразъм+, както и регионалните 

организации играят важна роля за гарантиране, че MIL се развива правилно и в световен 

мащаб. Чрез тези мрежи се насърчава обменът на опит и знания между страните, улеснява се 

сътрудничеството, предлагат се стимули и се вземат решения на национално, регионално и 

местно ниво. Създаването на такава макроструктура на международната комуникация може 

да стимулира напредъка на съществуващите политики и прилагането на нови в по-слабо 

напредналите страни в областта на MIL. 

 
62 Carlsson, C. (2019). Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy. University of 
Gothenburg. Retrieved from: https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf 
63 Frau-Meigs, D., I. Velez and J. Flores Michel (2017). “Mapping media and information policy: new perspectives for the governance 

of MIL”. In: Frau-Meigs, D., I. Velez and J. Flores Michel (eds.). (2017). Public Policies in Media and Information Literacy in Europe. Cross-
Country Comparisons. Oxon: Routledge/ECREA, pp. 19-88. 

https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf
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След няколко десетилетия на широко разпространен достъп до интернет и навлизането на 

социалните медии и смартфоните, сега се появява нова медийна структура. Множеството 

платформи и услуги, достъпни онлайн, създадоха множество възможности, не на последно 

място надеждата за повишена ангажираност на гражданите и демократично участие. В същото 

време обаче то породи нови и сериозни дилеми. Комерсиализацията на медиите нараства 

всеки ден и комуникационните системи се трансформират, променяйки моделите на социално 

поведение. 

Следователно сложността на съвременното общество изисква образовани, квалифицирани и 

критични граждани в много области, ако свободата на изразяване, демокрацията и социалният 

прогрес трябва да бъдат поддържани и развивани. Някои от необходимите знания и умения са 

свързани с медийната и комуникационна култура. Следователно медийната информационна 

грамотност (MIL) и следователно обучението по медийна грамотност (MLE) е от изключително 

значение. Важно е обаче да се отбележи, че не само младите хора имат нужда да бъдат 

обучени и да придобият необходимите знания и умения, за да получат MIL, но и възрастните и 

дори по-възрастните хора имат право и трябва да ги придобият, за да бъдат активни и 

демократични граждани. 

Както се вижда в предишната глава, на национално ниво правителствата и законодателните 

органи могат да издават закони и наредби за насърчаване на придобиването на MIL от всички 

граждани. Но днес, когато правителствата са притиснати от пазара и засилената финансизация, 

възможностите за действие са ограничени. Следователно Карлсон заявява, че „в допълнение 

към политиците, партньори могат да бъдат медиите, медийните компании, журналистите, 

доставчиците на интернет съдържание, училищата, библиотеките, музеите, висшето 

образование, изследователската общност, организациите за образование на възрастни, 

гражданското общество и децата, младежите , родители и други възрастни“.64 

Накратко, ясно е, че е необходимо да се ангажира цялото общество, за да се гарантира 

придобиването на MIL от всички граждани. Това е важно не само за да можем да използваме 

новите технологии, но и преди всичко да ги използваме добре и да можем да упражняваме 

правата и задълженията си в едно демократично общество. 

Образование за възрастни в ЕС 

Това е изразено в Обновената европейска програма за учене на възрастни на Европейския съвет, 

че 

Обучението за възрастни дава възможност на възрастните, по-специално на 

нискоквалифицираните и по-възрастните работници – да подобрят способността си да се 

адаптират към промените на пазара на труда и обществото. Обучението за възрастни 

предоставя средство за повишаване на квалификацията или преквалификация на 

засегнатите от безработица, преструктуриране и кариерни преходи, както и има важен 

 
64 Carlsson, C. (2019). Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy. University of 

Gothenburg. Retrieved from: https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf 

https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf
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принос за социалното включване, активното гражданство и личностното развитие. 

(Резолюция 2011/C 372/01) 65 

Системите за обучение на възрастни, които позволяват на възрастните, независимо дали 

работят или търсят работа, да поддържат и актуализират своите умения, са от съществено 

значение за адаптирането на работната сила към неизбежните промени на пазара на труда. 

Въпреки това, проучване на ОИСР72 твърди, че повечето системи за обучение на възрастни са 

зле подготвени за това предизвикателство. Както се вижда в този документ, в страните, 

включени в това проучване, както и в другите европейски страни, участието в образованието 

за възрастни значително варира. 

В своята прогноза за заетостта за 2019 г.66, ОИСР подчертава, че обща черта в страните е, че 

„онези, които най-много се нуждаят от обучение, са най-малко образовани. Тези групи 

включват нискоквалифицирани, по-възрастни хора, разселени работници, тези, чиито работни 

места са най-застрашени от автоматизацията, както и нетипични работници“. 

Цитираното по-горе проучване подчертава редица констатации, които са от значение за 

посоката на този документ. Те могат да бъдат обобщени в следните точки: 

- Освен ако не се предприемат спешни действия, нискоквалифицираните и по-

възрастните хора вероятно ще бъдат изоставени. Тези, които се нуждаят от най-много 

обучение, са тези, които получават по-малко подготовка. ОИСР поставя въпроса с цифри: 

участието на нискоквалифицирани възрастни е с удивителните 40 процентни пункта под 

това на висококвалифицираните възрастни, а по-възрастните хора са с 25 процентни 

пункта по-малко склонни да тренират от 25-34-годишните67. 

- Работниците в нестандартни форми на заетост (самонаети, работници на непълно 

работно време, ...) имат повече трудности при достъпа до обучение в сравнение със 

стандартните служители. 

- Повечето възрастни не са мотивирани да участват в обучение, не са им били 

предложени смислени възможности за обучение или са обезсърчени от пречките, които 

срещат. 

- Много възрастни все още се сблъскват с различни пречки, като липса на време или 

финансови ограничения, при достъпа до обучение. 

От интервютата, проведени по време на тази изследователска работа, стана ясно, че едно от 

най-големите, ако не и най-голямото, предизвикателство на образованието за възрастни е 

социалната концепция за него. Това, съчетано с други фактори като липса на време или 

финансови ресурси, се превръща в работници с неохотно отношение към обучението. Както 

проучването на ОИСР, интервютата, проведени в този документ, подчертаха, че възрастните 

 
65 Resolution 2011/C 372/01 (The Council of the European Union).  Council Resolution on a renewed European agenda for adult 

learning. 20 of December of 2011. Official Journal of the European Union. 
66 OECD iLibrary. “Making adult learning systems future-ready for all”. Employment Outlook 2019: The Future of Work. Retrieved 
from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 
67 OECD iLibrary. “Making adult learning systems future-ready for all”. Employment Outlook 2019: The Future of Work. Retrieved 

from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
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като цяло не са мотивирани да учат, като цяло не оценяват необходимостта или възможността 

и им е трудно да ги съчетаят с личния си живот по отношение на време или пари. 

По-доброто разбиране на специфичните бариери, пред които са изправени възрастните, по-

специално тези в нужда, е от съществено значение за разработването на ефективни мерки за 

възможности за учене на възрастни и за насърчаване на ученето през целия живот. 

 

Обучението за възрастни и Covid-19 

Пандемията от COVID-19 наложи дигитализация на образованието и бързо накара системите 

за образование и обучение да изследват нови начини на преподаване и учене. Въздействието 

на кризата с COVID-19 върху обучението за възрастни (AL) също е съществено. Участието в 

обучението за възрастни е засегнато, като доставчиците на обучение за възрастни и 

преподавателите са изправени пред множество предизвикателства при продължаването на 

своите предложения за обучение и адаптирането към ситуацията. 

От интервютата, проведени за това проучване, всички включени експерти по образование за 

възрастни са съгласни, че пандемията е ускорила неимоверно вече продължаващото 

преминаване към един по-технологичен свят. Вследствие на мерките, предприети във всяка 

държава партньор, като пълното затваряне, много възрастни бяха принудени да се адаптират 

бързо и пропастта между нискоквалифицираните в технологичната област и тези, компетентни 

да използват цифрови инструменти, стана по-голяма. 

Освен това Covid-19 доведе до това хората да се отнасят с недоверие и необходимостта от 

обучение по медийна грамотност също стана очевидна, тъй като потребителите са изправени 

пред много цифрови рискове като фалшиви новини, нахлуване в неприкосновеността на 

личния живот, кражба на самоличност и др. 

 

По същия начин като тези резултати, европейският доклад „Обучението на възрастни и COVID-

19: предизвикателства и възможности“ 68 показва, че пандемията е засегнала различни области 

на обществото, сред които пазарите на труда и системите за образование и обучение. 

Промените, които кризата с COVID-19 доведе в обществото, изискват от всички хора да се 

адаптират по много начини към новата реалност, включително преминаване към дигитална 

работа и/или учене. Наблюдава се значителен ръст на безработицата (както сред младите хора, 

така и сред възрастните), както и внезапно преминаване към „дистанционна работа“ чрез 

използването на технологии. 

Като цяло ситуацията засили нуждата от различни умения, особено меки умения като 

самоуправление, адаптивност, сътрудничество и емоционална интелигентност. Развитието по 

време на кризата показва, че образователните системи като цяло се променят бързо в прехода 

 
68 European Commision (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A Report from the ET2020 Working Group 

on Adult Learning. European Union: Directorate General Employment, Social Affairs and Inclusion.  
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към дистанционно обучение, което определено подчерта важността на дигиталната 

грамотност, разбирана като използване на цифрови инструменти, както и интерпретация на 

цифрова информация. Разбира се, дигиталната грамотност предполага и медийна и 

информационна грамотност. 

В този контекст в горепосочения доклад се заявява, че голям брой програми за обучение на 

възрастни са спрени в Европа поради кризата, което означава, че обучението е прекъснато за 

много възрастни учащи. Обучението за възрастни обаче се премести от периферията в центъра 

на дискусията, като беше идентифицирано като потенциално важен „инструмент“ в отговор на 

кризата. 

Основните предизвикателства, идентифицирани в областта на образованието за възрастни, 

могат да бъдат обобщени в следните точки: 

- Секторът е изправен пред предизвикателства при организирането на образователни 

дейности онлайн и осигуряването на равен достъп. Включително предизвикателства при 

организирането на образователни дейности онлайн; предизвикателства при 

трансформирането на елементите от преподаване лице в лице в среди за онлайн обучение; и 

предизвикателства, свързани с оценяването и изпитите във формалното образование. 

- Доставчиците на обучение за възрастни и персоналът са изправени пред предизвикателства 

по отношение на капацитета, инфраструктурата и финансирането. Докато много доставчици 

на обучение за възрастни се приспособиха бързо и добре, пропуските в дигиталните 

компетенции на доставчиците на обучение за възрастни се отразиха на качеството на 

обучението, предлагано по време на кризата. 

- На възрастните обучаеми им липсва оборудване, време и капацитет: уязвимите са 

непропорционално засегнати. 

За да се отговори на гореспоменатите предизвикателства и да се осигури качествено 

образование за възрастни учащи, Европейската комисия заявява, че са необходими следните 

отговори и насоки на действие: 

- Предоставяне на финансова подкрепа за сектора и възрастните обучаеми 

- Решаване на предивикателството с липсата на оборудване чрез смесени методи 

- Предоставяне на информация и по-прозрачно предлагане на обучението за възрастни 

- Подпомагане на обучители на възрастни и доставчици чрез предоставяне на помощ, учебни 

материали и онлайн обучение за обучители 

 

Медийно образование за възрастни 
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Според публикацията на EPALE относно обучението по медийна грамотност на възрастни, има няколко 

причини, поради които е важно да се концентрираме върху тази страна, която се обобщава, както 

следва: 

- Новинарската грамотност е актуална тема. 

- Тъй като глобалната медийна среда е в състояние на постоянен поток, има спешна нужда от актуална 

информация относно етичната журналистика, достоверността на различните източници на новини и 

основните принципи на свободата на изразяване. 

- Информационната грамотност е наложителна за една функционираща демокрация. 

- Човек не може да участва в обществото, освен ако не го разбира, а възможността за достъп и критична 

оценка на информацията играе огромна роля в това. 

- Възрастните все още са пренебрегвана целева група в областта на обучението по медийна грамотност. 

 

Подпомагане на обучението за възрастни: Инициативи 

През последните години Европа и нейните страни членки проведоха много кампании и 

разработиха проекти на всички нива на обществото за насърчаване на образованието за 

възрастни. Това е отразено в отделните проучвания, проведени за страните Литва, България, 

Испания, Италия и Нидерландия. В Глава 2 на този документ са представени различните 

закони, мерки и проекти, осъществени през последните години за насърчаване на ученето през 

целия живот и образованието за възрастни. Тази тенденция, както правилно се посочва в 

проучването на ОИСР, се повтаря във всички страни членки. Стана обаче очевидно, че и днес 

отношението на възрастните към образованието и обучението в повечето случаи не е 

положително. Преди всичко нискоквалифицираните и най-нуждаещите се са изключени от 

този образователен контекст. 

Документът „Да направим системите за обучение на възрастни готови за бъдещето на всички"69 

идентифицира редица възможни решения за привличане в обучение на възрастни, особено 

нискоквалифицирани. 

Установено е, че модулното обучение може да насърчи нискоквалифицираните възрастни да 

намерят време да усвояват нови знания и умения със собствено темпо. Модулното обучение е 

курс, който се състои от отделни модули, които могат да бъдат самостоятелни или да бъдат 

събрани като част от обучителен пакет. Всеки модул има свои собствени цели и предмет и дори 

може да бъде разделен на по-кратки уроци. Освен това те могат да бъдат реализирани в 

различни формати, като днес най-разпространеният е цифровият. 

По същия начин дигиталните и онлайн програми за обучение също могат да помогнат за 

освобождаване на време за обучение, разширявайки достъпа до обучение и ограничавайки 

разходите за обучение. Тези възможности за обучение обаче имат ограничения, тъй като много 

 
69 OECD iLibrary. “Making adult learning systems future-ready for all”. Employment Outlook 2019: The Future of Work. Retrieved 

from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
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нискоквалифицирани хора (особено възрастни с ниски дигитални умения) може да срещнат 

затруднения с достъпа до тях. 

Отпускът за образование и обучение, т.е. регулаторен инструмент, определящ условията, при 

които работниците могат да отсъстват от работа с цел обучение, е друг инструмент на 

политиката, който гарантира, че възрастните – включително нискоквалифицираните – имат 

право да отделят достатъчно време за обучение . 

В този сложен контекст създаването на механизми за сътрудничество между правителството и 

различни заинтересовани страни – например социални партньори, доставчици на обучение, 

гражданско общество и неправителствени организации – може да помогне на правителствата 

да адаптират програмите за обучение на възрастни към местните нужди, да улесни обмена и 

възпроизвеждането на добри практики и подобряване на качеството на обучението. Наистина, 

поради близостта си до обучаемите, тези заинтересовани страни са в подходяща позиция да 

разберат уменията и нуждите от обучение на възрастните. 

 

Инициативи в подкрепа на медийното образование за възрастни 

EPALE70 

Бързото технологично развитие и непрекъснато променящите се социални условия оформят 

разнообразна комуникационна динамика, която поражда няколко предизвикателства като 

неправилна/дезинформация, реч на омразата и пропаганда. В този контекст обучението за 

възрастни изглежда важен фактор по отношение на подкрепата на хората да станат по-

критични и устойчиви срещу тези предизвикателства. В това отношение, новинарската 

медийна грамотност, която черпи от критичното образование за медийна грамотност, може да 

даде възможност на възрастните и да насърчи развитието на активни демократични граждани. 

Дискусията на EPALE „Новинарска медийна грамотност за възрастни – защо е важна точно 

сега?“ се фокусира върху необходимостта от култивиране на медийна грамотност, като се има 

предвид бързото технологично развитие и непрекъснато променящите се социални условия. В 

този контекст възникват разнообразни комуникационни динамики, които пораждат няколко 

предизвикателства, като злонамерена/погрешна/дезинформация, реч на омразата и 

пропаганда. 

FutureLabAE71 

Проектът FutureLabAE разглежда два основни въпроса: положението на демокрацията в 

Европа, където нарастващ брой граждани, които, недоволни от политическата вихрушка, 

започват да клонят към ксенофобски и популистки партии или избират изобщо да не гласуват; 

и тревожно високия брой хора в Европа, които нямат основни умения, особено дигитални 

умения, което оставя части от населението неспособно да се възползва от цифровата 

 
70 EPALE. Online access: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-

now 
71 FutureLabAE. Online access: https://eaea.org/project/future-lab/ 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
https://eaea.org/project/future-lab/
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трансформация. Образованието за възрастни играе важна роля в подкрепата на обществата и 

отделните лица да се справят с тези два проблема. 

Платформа за учене през целия живот  - Lifelong Learning Platform72 

Платформата за учене през целия живот е като чадър, който събира 42 европейски 

организации, активни в областта на образованието, обучението и младежта, идващи от цяла 

Европа и извън нея. В момента, тези мрежи представляват повече от 50 000 образователни 

институции и асоциации, покриващи всички сектори на формалното, неформалното и 

самостоятелното обучение. 

Заключение 

Настоящият документ е част от европейския проект Media Education – A Challenge to Overcome, 

координиран от Edupro от Литва. Настоящото изследване на основните нужди на обучители на 

възрастни за подкрепа на възрастни обучаеми с по-малко възможности в областта на 

медийното образование е координирано от италианския партньор Petit Pas Aps. Всички 

партньори от консорциума са допринесли чрез провеждане на настолно проучване, както и 

интервюта в своите страни, за да предоставят национален доклад за обекта на изследването. 

Крайният резултат е европейски синтезиран доклад за анализ на нуждите, който представлява 

иновативен и преносим резултат. Основните и вторичните изследователски методи помогнаха 

на партньорските организации да разберат по-добре каква е настоящата ситуация по 

отношение на образованието за възрастни. Изследването даде представа за перспективите на 

обучителите на възрастни относно текущите нужди и предизвикателства, както и за това как 

целевите групи на проекта могат да бъдат включени по време на фазите на изпълнение на 

проекта. 

От настолното проучване стана ясно какви са текущите усилия, положени на различни нива, т.е. 

европейско, национално, регионално и местно, за насърчаване на образованието за възрастни 

във всички страни партньори. Въпреки това, от статистиката, както и от интервютата, се оказа, 

че все още има някои нужди, на които да се обърне по-голямо внимание. На първо място, от 

първостепенно значение е да се променят погрешните схващания за образованието на 

възрастни и да се насърчават всички възрастни, и особено тези с по-малко възможности, да 

приемат възможностите за учене. Преподавателите, които работят с възрастни обучаеми, са 

потвърдили това, което проучванията вече са доказали: никога не е твърде късно да се учи. 

Освен това, когато става дума за дигитална и медийна грамотност, изследването показва 

съществуващата пропаст в обществото между младите и по-възрастните поколения. 

Необходимостта от подобряване на медийната грамотност на възрастните е безспорна, защото 

докато образователните програми се актуализират постоянно и по-младите поколения могат 

да получат специално обучение по дигитална грамотност, възрастните все още остават встрани. 

Както беше споменато в доклада, медийната грамотност е нещо повече от използване на 

цифрови инструменти, тъй като представлява съществена компетентност за демократичната 
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практика. Следователно, е от първостепенно значение да се обучават възрастни на 

компетенции, свързани с дигитални инструменти, включително обучение по медийна 

грамотност. 

Освен това, от изследването се заключава, че възрастните обучаеми се сблъскват с много 

пречки пред достъпа до възможности за обучение. От интервютата и статистиката бяха 

идентифицирани най-често срещаните предизвикателства, които включват липса на време и 

икономически ресурси, трудности при съвместяването на обучението с личния и 

професионалния живот и липса на интерес. Тези проблеми се изострят, когато става дума за 

възрастни с по-малко възможности, цел, която включва възрастни с увреждания, имигранти, 

дългосрочно безработни, по-ниска работническа класа и т.н. 

Имайки предвид всичко гореспоменато, задоволяването на тези нужди е първата стъпка, която 

трябва да се направи към ефективно приобщаващ модел на образование за възрастни. Това 

партньорство има за цел да създаде обучителни материали, достъпни безплатно за обучение 

на възрастни учащи с по-малко възможности за медийна грамотност. Заключенията, направени 

от това изследване, ще формират основата, върху която ще бъде разработен курсът за 

обучение като следващ резултат от проекта MECO. Следващият раздел ще обобщи накратко 

как резултатите от това изследване ще повлияят на дизайна и разработването на обучителния 

материал. 

 

Препоръки за дизайн на курса на обучение 

След като анализира общите предизвикателства, пред които са изправени обучителите на 

възрастни, както и нуждите, които имат самите възрастни обучаеми, консорциумът 

идентифицира ключови въпроси, които да ръководят следващите стъпки в рамките на проекта 

MECO. 

От проведеното изследване стана ясно, че обучението, предлагано на възрастните обучаеми, 

трябва да бъде гъвкаво, както и лесно адаптируемо. Поради липса на време, финансови 

ресурси и достъп до основните въпроси за включване на възрастни в образователно обучение, 

беше направено заключението, че най-добрият вариант за курса на обучение е да бъде 

достъпен онлайн и безплатно. 

Освен това, поради предимствата на модулния модел на обучение, учебният материал ще 

бъде представен в онлайн модули. Той ще бъде съставен от отделни модули със специфични 

теми, които ще бъдат независими, така че потребителят от целевата група да може да реши 

какви теми/материал да научи. 

Целта на материалите за курса за обучение е да предостави на целевите групи по проекта 

знанията и уменията, необходими за борба с някои проблеми като: фалшиви новини, 

пристрастяване към интернет, кражба на самоличност, кибертормоз, рискове от социалните 

медии, онлайн хазарт, онлайн детска порнография… и по-общо адекватно медийно 

образование за възрастни. 
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Иновативните аспекти са свързани с факта, че всички обучителни материали ще бъдат 

проектирани въз основа на отворен код и обучителните материали ще бъдат в различни 

формати, включващи интерактивни източници на обучение (текст, изображение, аудио, видео, 

...) Също така, ще предостави на обучителите на възрастни помощен материал, за да улесни 

прилагането и адаптирането на такъв материал. 

Преподавателите/фасилитаторите и доброволците, избрани да отговорят на нашите 

интервюта, бяха съвестни относно важността на тяхната работа. Надяваме се, че след като 

прочетат това ръководство, хората ще оценят по-добре образованието за възрастни и ще 

разберат по-добре значението на преодоляването на дигиталната и образователна пропаст 

между поколенията. 
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За авторите 

Автори на доклада 

SIMONA LITVINIENE. Магистър по социална педагогика. Ръководител на проекти във Vsl EDUKACINIAI 

PROJEKTAI с 11 години опит в писането, координирането и администрирането на проекти; 

координиране на дейностите по разпространение, писане на доклади; обучения за специалисти в 

социалната област и Социална и трудова интеграция на хората. 

GINTARE CERNIKIENE. Бакалавърска степен по английска филология. 10 години опит в писането, 

координирането и администрирането на проекти; координиране на дейностите по разпространение, 

писане на доклади; Подготовка на методическа подкрепа за развитие и усъвършенстване на 

компетенциите на специалистите и местен координатор, изследовател в проекти, свързани с дигитални 

и медийни компетенции, критично мислене, развитие на креативността. 

MAYA DANOVA. Бакалавърска степен по социология и магистърска степен по управление и развитие на 

човешките ресурси. Докторска степен в областта на маркетинг в туризма. Сертификат за обучение на 

обучители; Сертификат за обучение на консултанти по организационно развитие, управление и 

управление на човешките ресурси. 

SVETLA TAGAREVA. Бакалавърска и магистърска степен по туризъм и докторска дисертация за влиянието 

на глобализационните процеси в хотелиерската индустрия. 20 години опит в сферата на туризма, 

маркетинга и организирането на събития. Трудов опит като екскурзовод, като туристически консултант, 

мениджър проекти и маркетинг мениджър в хардуерна компания. 

MARTA MUÑOZ. Диплома по право и магистър по европейски въпроси. Мениджър на европейски 

проекти в STP и няколко години опит в европейски проекти и прилагане на образователни методологии. 

Опит в провеждане на обучения по предприемачество. Сертификат за обучение на обучител и 

сертификат за разказване на истории на международно ниво. 

GONZALO. Дългогодишен опит в координирането на обучителни дейности, подбор на целеви групи, 

дидактическо планиране, подбор и мониторинг на обучители, логистична и дидактическа организация, 

счетоводна поддръжка, управление на бюджети. Координатор на отдел „Европейски проекти“. - ИТ 

https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/
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умения и алтернативни решения за обучение на възрастни и организации. Експертиза в прилагането, 

обучението, поддръжката и ръководството на система за планиране на ресурсите на предприятието. 

FABIOLA PORCELLI. Магистър по планиране на евро проекти, магистър по административни науки и 

бакалавър по политически социални науки. От 2015 г. с трудов опит като проектант и мениджър в 

европейски, регионални, местни и частни програми за финансиране. 

AINHOA GANDARIASBEITIA. Бакалавърска степен по образователни науки и бакалавърска степен по 

английска филология. Сертификат за обучител по неформално образование за младежи. Опит в 

образователни проекти и създаване на дидактически материали. 

LIDIA DIMITROVA - aM.Sc. в технологиите; бакалавър по психология; Следдипломна специализация по 

Групово психодинамично обучение и организационно развитие; B-school – бизнес образование в САЩ; 

голям брой сертифицирани курсове в областта на технологиите Blockchain и AI. Работила е като 

ръководител на проекти и експерт по редица частни и финансирани от ЕС проекти от 2012 г. 

TANYA SLAVCHEVA. Бакалавърска степен по туризъм и магистърска степен по управление на 

международни бизнес проекти. Работила е в областта на туризма в различни европейски страни, както 

и е участвала в редица проекти, финансирани от ЕС. 

Партньорски организации 

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) е неправителствена организация с 

нестопанска цел, която проучва, разработва, организира, предоставя, 

координира и ръководи обучения в областта на неформалното 

образование за различни целеви групи, както и за професионалисти и 

доброволци. 

 

Nikanor Ltd е създадена през 2002 г. като частна компания, работеща в 

областта на подбора, обучението на възрастни и управлението и 

развитието на човешките ресурси. Те са лицензирани от НАПОО като 

център за професионално обучение на възрастни и за Център за 

информация и ориентиране. Nikanor Ltd е член на EfVET (една от водещите европейски 

професионални асоциации, създадена от и за доставчици на професионално образование и 

обучение (ПОО).) 

 

Professional Training Solutions (STP Consulting) като център за обучение 
се намира в Сарагоса (Испания) и предлага курсове за обучение и 
техническа подкрепа на частни компании, публична администрация в 
селските райони, училища, НПО и инкубатори на предприемачи в 
иновациите в областта на образователния сектор и професионални                         

решения за НПО сектора. 
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Petit Pas е асоциация за социално насърчаване, основана в Трани, Пулия 

(ИТ) през 2015 г. от група професионалисти, обучители и младежки 

лидери, мотивирани от желанието да подобрят своята общност, 

насърчавайки социални инициативи, вдъхновени от демокрацията, 

равенството и плурализма. Тяхната цел е да повишиат нивото на знания 

и умения на общността, независимо от пол, социален произход,      културен или образователен 

произход. 

 

Lidi Smart Solutions е основана, за да популяризира най-новите 

тенденции в дигиталната ера, предлагайки уеб-образование за 

възрастни и младежи в редица области. Сред основните им дейности 

са разработването и внедряването на онлайн образователни 

платформи и инструменти за електронно обучение. Това им помага да се справят с водещите 

технологии, като се стремят да ги демистифицират и да увеличат достъпа към тях от различни 

социални и професионални групи. 

 

АНЕКСИ 

AНЕКС 1:  Обучение по медийна грамотност (MLE) 

Какво е (MLE)?  

NAMLE (Национална асоциация за обучение по медийна грамотност в Съединените щати) твърди, че 
„Целта на обучението по медийна грамотност е да помогне на хората от всички възрасти да развият 
навиците за изследване и уменията за изразяване, които са им необходими, за да бъдат критично 
мислещи, ефективни комуникатори и активни граждани в днешния свят”. 

NAMLE признава, че много неща са се променилили през десетилетията, откакто терминът "медийна 
грамотност" е използван за първи път, и че следователно фокусът на дискусията се измества не само от 
това, което преподаваме, но и от начина, по който го преподаваме. Вместо да се позовават на ключови 
понятия, са разграничени основните принципи на „образованието по медийна грамотност“73. 

Основни принципи на медийното образование 

Медийното образование Изводи за практиката 

Изисква активно проучване и 
критично мислене за съобщенията, 
които получаваме и създаваме. 

• MLE учи учениците да задават специфични видове 
въпроси, които ще им позволят да придобият по-
задълбочено или по-комплексно разбиране на 
медийните послания. 

 
73 National Association for Media Literacy Education (NAMLA) (2007). Core Principles of Media Literacy Education in the United 

States. Retrieved from: https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf 

https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf
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• MLE обучава студентите да използват базирани на 
документи доказателства и добре обосновани 
аргументи в подкрепа на своите заключения. 

• За учителите по MLE насърчаването на критично 
мислене е рутина. MLE призовава институционалните 
структури да подкрепят техните усилия чрез активно 
насърчаване на критичното мислене във всички класни 
стаи. 

• Простото използване на медии в класната стая не 
представлява MLE. 

Разширява концепцията за 
грамотност, за да включва всички 
форми на медии (т.е. четене и 
писане). 

• MLE дава възможност на учениците да изразяват 
собствените си идеи чрез множество форми на медии 
(напр. традиционен печат, електронни, цифрови, 
генерирани от потребителите и безжични) и помага на 
учениците да направят връзки между разбирането и 
правенето на изводи в печатни, визуални и аудио 
медии . 

• MLE се провежда в различни условия, включително, но 
не само: училища, следучилищни програми, онлайн, 
университети и колежи, религиозни институции и 
дома. 

• Въпреки че MLE може да доведе до желание на 
учениците да променят или реформират медиите, 
самото MLE не е фокусирано върху промяна на 
медиите, а по-скоро върху промяна на 
образователната практика и повишаване на знанията и 
уменията на учениците.  

Изгражда и затвърждава умения за 
обучаеми от всички възрасти. 
Подобно на печатната грамотност, 
тези умения изискват интегрирана, 
интерактивна и повтаряща се 
практика. 

• Медийната грамотност не е компетентност, която 
„притежавате или не притежавате“, а по-скоро 
непрекъснато развиващ се континуум от умения, 
знания, нагласи и действия. 

• Изискванията на MLE не могат да бъдат адресирани 
чрез едно събитие, клас, ден или дори едноседмична 
интервенция. По-скоро учителите по MLE се стремят да 
предоставят на учениците множество и разнообразни 
възможности за практикуване и развиване на умения 
за анализ и изразяване. 

Развива информирани, 
размишляващи и ангажирани 
участници, които са от съществено 
значение за едно демократично 
общество. 

• MLE насърчава интереса на учениците към новини и 
текущи събития като измерения на гражданство, права 
и отговорности 

• MLE кани и уважава различните гледни точки 

• 7 MLE обучава студентите да изследват как медийните 
структури (напр. собственост, разпространение и т.н.) 
влияят върху начините, по които хората осмислят 
медийните съобщения. 

• MLE признава, че КАК преподаваме има значение 
толкова, колкото и КАКВО преподаваме. Класните стаи 
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трябва да бъдат места, където приносът на учениците 
се зачита, цени и възприема. 

Признава, че медиите са част от 
културата и функционират като 
агенти на социализация. 

• MLE интегрира медийни текстове, които представят 
различни гласове, гледни точки и общности 

• MLE разглежда теми като насилие, пол, сексуалност, 
расизъм, стереотипи и други въпроси на 
представянето. 

Потвърждава, че хората използват 
своите индивидуални умения, 
вярвания и опит, за да конструират 
свои собствени значения от 
медийните съобщения. 

• MLE не цели да научи учениците какво да мислят; 
важното е да ги научим как могат да стигнат до 
информирани избори, които са в най-голямо 
съответствие с техните собствени ценности. 

• MLE помага на учениците да осъзнаят и да 
разсъждават върху значението, което влагат в 
медийните съобщения, включително как значението, 
което влагат, се свързва с техните собствени ценности. 

Тази информация е взета от документа „Основни принципи на обучението по медийна грамотност в Съединените щати“ от NAMLE (2007 г.). 

Освен това, при взаимодействие с медийно съдържание и за провеждане на ефективен медиен анализ 
трябва да се вземат под внимание следните концепции 74: 

• Всички медийни съобщения са „конструирани“. 
• Всяка среда има различни характеристики, силни страни и уникален „език“ на изграждане. 
• Медийните съобщения се създават за определени цели. 
• Всички медийни съобщения съдържат вградени ценности и гледни точки. 
• Хората използват своите индивидуални умения, вярвания и опит, за да конструират свои 
собствени значения от медийни съобщения. 
• Медиите и медийните послания могат да повлияят на вярванията, нагласите, ценностите, 
поведението и демократичния процес. 

 

AНЕКС 2: ВЪПРОСИ ОТ ИНТЕРВЮТО 

1. Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни 

обучаеми ( в неравностойно положение)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате 

(например образование, обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, 

обществени услуги, изработване на политики и т.н.)? Вашата организация: име, поле на 

действие, държава, регион. 

2. Според вашия опит кое според вас е най-често срещаното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение...)? Какво е общото 

възприятие за медийно образование за възрастни? 

 
74 National Association for Media Literacy Education (NAMLA) (2007). Core Principles of Media Literacy Education in the United 

States. Retrieved from: https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf 

https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf
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3. Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са 

основните трудности при работа с възрастни обучаеми? 

4. Какъв е общият профил на възрастните обуаеми, с които обикновено работите? Кои са 

основните пречки, които ги възпрепятстват да подобрят своята медийна грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 

5. Кои са основните трудности на възрастните при използване на медиите? Какви са 

основните умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 

използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъпност, представяне, 

безопасност, критично мислене)? 

6. Как мислите, дали пандемията от Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни за 

медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните да придобият умения за 

медийна грамотност? 

7. Какъв вид  обучение в тази област сте получили през последните 3 години, с цел да ви 

помогне в работата ви? Ако има такова обучение, то какъв вид е (например лице в лице, 

конференция, семинари, писмени или видео материали и т.н.)? 

8. Какъв вид обучение би било полезно за вас в областта на медийното образование за 

възрастни обучаеми (например какви теми и методи на преподаване)? Какъв вид материал 

може да ви бъде полезен в медийното образование за възрастни обучаеми? 

9. Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други 

експерти в областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля, посочете кога, 

къде, как и с кого. 

10. Моля, добавете още нещо, което искате да споделите по темата 

 

АНЕКС 3: ОТГОВОРИ НА ИНТЕРВЮТО ПО СТРАНИ 
 

Интервюта Литва  

Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни обуаеми ( в 

неравностойно положение)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате (например 

образование, обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, обществени 

услуги, изработване на политики и т.н.)? Вашата организация: име, поле на действие, 

държава, регион. 

R1 – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, NGO - център за обучение на възрастни, 

Литва. Организацията работи с обучаеми с ограничени възможности от 2010 г. Предлагаме 
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обучения за трудова интеграция, дейности за изграждане на социални умения, социално и 

психологическо консултиране, социална подкрепа. 

R2 – Организацията, с която работя се занимава със социална работа с възрастни. Аз съм 

треньорът. NGO Social Hub, регион Шяуляй, Литва. 

R3 – Работя в НПО Бюро за развитие и мониторинг на човешките ресурси и се занимавам с 

млади хора. Базирани сме в Шяуляй, Литва, най-вече работим с обучения за социални 

работници, интеграция на пазара на труда и обучение за възрастни. Аз консултирам младежи 

или млади хора относно кариера и доброволчество. Освен това имам някои обучения за 

възрастни обучаеми като дизайнерско мислене, критично мислене. 

R4 – D., специалист и консултант по проектни дейности. Работя в Бюрото за мониторинг и 

развитие на човешките ресурси с възрастни обучаеми от около 6 месеца. 

R5 –Казвам се T. В момента уча социална работа и право в университета Mykolas Romeris във 

Вилнюс. По време на пандемията започнах работа в ZISPB (Шяуляй) като специалист по 

заетостта. По време на работното си време се опитвам да помогна на хората да си намерят 

работа, да създам нормално CV - да обобщя - помагаме на хората да се интегрират отново на 

пазара на труда. 

Според вашия опит кое според вас е най-често срещаното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение...)? Какво е 

общото възприятие за медийно образование за възрастни? 

R1 – Голяма разлика между различните медийни инструменти - някои хора имат достатъчно 

добри познания за използването на социални медии, но нямат умения, свързани със задачи, 

свързани с работата, някои от хората са добри със смартфони, но имат слаби умения за работа 

с компютър. Нивото на знания варира значително при всеки човек - някои нямат никакви 

познания, някои използват основни функции, някои имат доста добри знания и умения, но не 

са свикнали да ги използват. 

R2 – Мисля, че не мога да следя новините на ИТ. Информацията се променя всяка седмица. 

R3 – Е, понякога е предизвикателство да се обяснят на възрастни обучаеми определени неща, 

особено когато говорим за медийна грамотност. Защото те са склонни да си мислят, о трудно 

ми е или имат някакви страхове поради възрастта си и т.н. 

R4 –Най-честите предизвикателства са свързани с намирането на вътрешна мотивация за 

учене. Трудностите са, че много хора имат ниско самочувствие, което пречи на тяхното 

развитие. 

R5 – В този век на интелигентни технологии, хората ,,изостават“, за да наваксат с модерните 

технологии. Докато работим с възрастни обучаеми, се сблъскваме с различни проблеми като 

управление на времето, липса на знания как да използваме съвременните технологии и какви 

са основните правила. 
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Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са 

основните трудности при работа с възрастни обучаеми? 

R1 – Хората, с които работя, често не са запознати с неща като имейли, те не са наясно за какво 

служат, така че се нуждаят от много основно обучение, за да се ориентират в основните неща, 

с които да започнат. През голяма част от времето си те се затрупват с най-основната 

информация и се отказват. 

R2 – Възрастните обучаеми, с които работя, изискват много време и откривам, че преди да 

започнат обучение в групова среда, те се чувстват по-спокойни, след като са имали 

предварително индивидуално обучение. 

R3 – Възрастните обучаеми често срещат трудности при използването на медии. Това е умение, 

което започнаха да използват сравнително наскоро, така че практическите умения не са 

толкова добри, колкото биха искали. 

R4 – Основните трудности, с които могат да се сблъскат възрастните обучаеми, са липсата на 

мотивация сред възрастните. Всички възрастни обучаеми са различни хора и имат различни 

мнения, различни желания. Основната трудност е да се разбере какво наистина искат и какво 

очакват да получат. 

R5 – Да се намери правилен и лесен начин да ги научи. 

Какъв е общият профил на възрастните обуаеми, с които обикновено работите? Кои са 

основните пречки, които ги възпрепятстват да подобрят своята медийна грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 

R1 – Много от тях са безработни, застрашени от бедност, срещат затруднения в обучението, 

интелектуални затруднения, липсват им основни знания и това намалява техния интерес и 

мотивация. 

R2 – Нямат компетенции да се представят; не знаят как да представят своите компетенции; 

информация за проследяване на нова информация 

R3 – Обикновено работя с младежи, както споменах преди. 

R4 – Средна възраст, затруднения при израстването, безработни. Основната пречка, която 

спира възрастните да подобрят медийната си грамотност, е липсата на технологични умения. 

R5 – Възрастни, изправени пред социално изключване: дългосрочно безработни, страдащи от 

зависимости, бивши престъпници, хора с психични проблеми (най-вече 40–65-годишни). Има 

различни бариери, които ги спират да присъстват. Липсата на мотивация е голяма, липса на 

самочувствие и предишен опит с постигане на цели. 

Кои са основните трудности на възрастните при използване на медиите? Какви са основните 

умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 
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използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъпност, 

безопасност,представяне, критично мислене)? 

R1 – Малки възможности за ежедневни онлайн задачи; Критично мислене, как да 

разпознаваме фалшивите новини, онлайн безопасност. 

R2 – Критично мислене; осведоменост; гъвкавост 

R3 – Мисля, че основното нещо е да се научат да не вярват на всичко, което е в интернет. Освен 

това те трябва да се научат как да бъдат в безопасност в интернет и да не споделят прекалено 

много. 

R4 – Липса на технически умения, тези умения трябва да бъдат развити. 

R5– Основните трудности са критичното мислене, непознаването на правилата за 

поверителност и безопасността. 

Как мислите, дали пандемията от Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни за 

медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните да придобият умения 

за медийна грамотност? 

R1 – Има нарастваща нужда възрастните да усвояват медийни умения поради пандемията, тъй 

като много от правителствените услуги сега работят онлайн, някои услуги могат да бъдат 

предоставени само с цифрови инструменти, много фалшиви новини процъфтяват онлайн след 

пандемията  в социалните медии и се  изисква по-добро идентифициране на фалшивите 

новини и по-добро критично мислене. 

R2 – Възрастните са били засегнати от пандемията Covid-19. Всички хора започват да използват 

ИТ за всичко, а нашите възрастни не знаят как. 

R3 – Мисля, че пандемията показа колко е важно да имаш медийна грамотност и да знаеш как 

да използваш компютър. Хората бяха принудени да преминат към медийни платформи и да 

започнат да придобиват тези умения. 

R4 – Пандемията е засегнала обучението на възрастни. По-голямата част от хората започнаха 

да слушат уебинари, също така някои от тях започнаха да се обучават в онлайн курсове. По 

време на пандемията има процентно увеличение на хората, започнали да използват медии. 

R5 – Абсолютно. Пандемията означаваше, че много дейности, с които бяхме свикнали преди, 

бяха прехвърлени онлайн (като плащане на сметки, уговаряне на срещи, разговори с различни 

държавни служби, много обучения и психосоциални дейности - всичко, което бяхме свикнали 

да правим лице в лице). Това означава, че възрастните, с които работя, които вече бяха 

изправени пред социално изключване, бяха дори повече изключени от участие в ежедневния 

живот. Дори лекарските консултации бяха онлайн, но възрастни, които нямат никакви медийни 

познания или дори достъп до интернет, не успяха да участват. 
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Какъв вид  обучение в тази област сте получили през последните 3 години, с цел да ви 

помогне в работата ви? Ако има такова обучение, то какъв вид е (например лице в лице, 

конференция, семинари, писмени или видео материали и т.н.)? 

R1 – Онлайн обучение за фалшиви новини, обучение за изграждане на креативност; Онлайн 

обучение, видео материали; 

R2 – Получих много информация за обучение как да използвам zoom и т.н., много обучения за 

това как да работя в ситуация на пандемия и така нататък, видео обучителни материали. 

R3 – Участвал съм в някои семинари и обучения лице в лице, както и онлайн. 

R4 – Конференциите и семинарите бяха най-полезни. 

R5 – Наскоро бях на семинар за помощ при самоубийство и как да помогнем на украинците да 

се интегрират отново в живота в нашата страна. 

Какъв вид обучение би било полезно за вас в областта на медийното образование за 

възрастни обучаеми (например какви теми и методи на преподаване)? Какъв вид материал 

може да ви бъде полезен в медийното образование за възрастни обучаеми? 

R1 – Как да организираме обучение по медийна грамотност за хора, които изобщо нямат 

дигитални познания; онлайн инструментариум, обучение лице в лице; 

R2 – Всички видове обучения за интегриране на ИТ в моето ежедневие и работа; как да не се 

страхувате да се представите във видео версия. 

R3 – Някакъв вид практически задачи и лесни обяснения на теоретични неща. 

R4 – Обучение за начини за обучение на преподавателите да усвояват технически умения. 

R5 – Много хора с увреждания дори не се замислят как да започнат да използват медии, защо 

са популярни и полезни в наши дни. Ако нашите клиенти биха били мотивирани да започнат 

медийно образование, таблетите или леките лаптопи биха били страхотни. 

Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други експерти в 

областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля, посочете кога, къде, 

как и с кого. 

R1 – Да, по време на други проекти по Еразъм+; срещи, национални и международни мрежи, 

към които принадлежим: Национална мрежа на организациите за борба с бедността, SFE 

CEFEC. 

R2 – Комуникирам с много организации и имам възможност да споделям. От тази година 

започвам да организирам социална закуска-НПО, и споделяме опит  по време на срещи с други 

организации. 
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R3 – Да, по време на конференции, поне веднъж годишно. 

R4 – Лично аз не знам. 

R5 – Имаме големи възможности за изпълнение на различни проекти за неформално 

образование за възрастни, така че можем да споделяме добри практики и идеи без партньори. 

Мисля, че LinkedIn е друга страхотна платформа за обсъждане и учене от други 

професионалисти. 

Моля, добавете още нещо, което искате да споделите по темата 

R1 – Не 

R2 – Не 

R3 – Не 

R4 – Не 

R5 – Не 

 

Интервюта България 

Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни обуаеми ( в 

неравностойно положение)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате (например 

образование, обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, обществени 

услуги, изработване на политики и т.н.)? Вашата организация: име, поле на действие, 

държава, регион. 

R1 – Y. N. – доброволец в Спешъл Олимпикс България. Работя като доброволец през последните 

14 години, но работя с хора с увреждания от много ранна възраст поради факта, че брат ми има 

увреждане. Като доброволец дейностите ми включват подкрепа и помощ на хора с увреждания 

по време на спортните и тренировъчни събития, организирани от Спешъл Олимпикс България, 

както и други дейности, включващи умствено развитие на хора с увреждания. 

R2 – H. N. -доброволец в Спешъл Олимпикс България. Работя като доброволец през последните 

25 години, но работя с хора с увреждания през последните 40 поради факта, че синът ми има 

увреждане. Като доброволец дейностите ми включват подкрепа и помощ на хора с увреждания 

по време на спортните и тренировъчни събития, организирани от Спешъл Олимпикс България, 

както и други дейности, включващи умствено развитие на хора с увреждания. Освен това 

организирах обучения по рисуване за хора със синдром на Даун. 

R3 – B. F. - доброволец в Спешъл Олимпикс България. Работя като доброволец през последните 

25 години, но работя с хора с увреждания през последните 40 поради факта, че синът ми има 
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увреждане. Работата ми като доброволец е доста разнообразна, но като цяло помагам на хора 

с увреждания според специфичните им нужди в момента. 

R4 – Prof. Dr. N. D. M. е ръководител на катедра „Управление“ в УНСС. Тя е доктор по социален 

мениджмънт, съдружник в българската телевизия ММ, част от MM New Media Group и 

съдружник в дом за социални грижи Smart Social Care https://smartsocialcare.com/ 

R5 –N. G. T. PhD- преподавател съм в УНСС и понякога попадам на студенти с увреждания. 

Нашият университет ежегодно приема студенти с увреждания както за бакалавърски, така и за 

магистърски програми. 

Според вашия опит кое според вас е най-често срещаното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение...)? Какво е 

общото възприятие за медийно образование за възрастни? 

R1 – Най-честите погрешни схващания при работа с хора с увреждания е, че те по никакъв начин 

не се занимават с медиите и че живеят извън техния обхват, без да осъзнават тяхното влияние 

или значение за обществото. Въпреки че за някои по-тежки разстройства, какъвто може да е 

случаят, не всички възрастни, живеещи с увреждане, са „слепи“ за важността на медиите. 

Всъщност те са по-склонни да разчитат на медиите, за да доразвият знанията си за света. 

Например в нашата практика виждаме, че повечето от хората, които обучаваме, използват 

таблети или смарт телефони, за да гледат образователни видеоклипове и това им помага да 

завършат училище и дори гимназия. За повечето хора с разстройства – поради факта, че имат 

дислексия или други придружаващи обучителни затруднения, възприемат по по-ефективен 

начин чрез видео или игри. 

R2 – Медийната грамотност е отчасти свързана с включване на обучение, което се съдържа в 

медийно базирани форми (риалити телевизия, драми, документални филми) и отчасти с 

обучение за управление на информацията, която идва чрез медиите (използване на критично 

мислене, правене на информирани и балансирани преценки, разбиране на автора - читателя 

/взаимоотношения със зрителя, научавайки, че рекламата е преднамерена стратегия, а не 

предоставяне на творческо съдържание за забавление). Учениците в специални образователни 

заведения може да се затрудняват да разберат и да получат значение от някои филми, 

телевизия, радио или рекламно съдържание. Тези студенти може да са склонни да: Виждат 

рекламата като информационна или обучителна медия, Борят се да разберат изведеното 

значение в сценариите и диалозите, Отговарят бързо и положително на всяка инструкция, 

дадена в онлайн среда (щракнете тук, за да участвате в състезанието, например). 

R3 – Най-често срещаното погрешно схващане за хората с увреждания е, че те са отделна част 

от социалния свят и че не са в състояние да възприемат или анализират информацията, била 

тя образователна или емоционална, по същия начин като обикновените хора. Освен това се 

възприема, че неспособността им да изразят мнението си по артикулиран начин е синоним на 

това, че изобщо не могат да го направят. Фактът, че някои от тях срещат трудности с четенето 

или писането, ги поставя в положение, в което обществото ги отхвърля на всички нива – като 

по този начин ги изолира от образователната система като цяло. 

https://smartsocialcare.com/
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R4 – От моя гледна точка най-често срещаното и погрешно схващане е, че ученето и 

образованието се извършват на определен етап от човешкия жизнен цикъл. Повечето хора 

приемат, че след завършване на висшето си образование не е необходимо да полагат сериозни 

допълнителни усилия за самоусъвършенстване или придобиване на нови компетенции, а по-

скоро разчитат на работодателите, че при необходимост могат да преминат определено 

обучение, което обаче ще бъде свързано с техните работна позиция. Подобно е и отношението 

към медийната грамотност. Всеки ден общувам с много различни хора - студенти, партньори, 

старши преподаватели, колеги и т.н., и когато говорим за информираност, критично мислене, 

възприемане на информация, правилно тълкуване, фалшиви новини, медии и тяхното влияние, 

оставам с впечатлението, че повечето от тях не разбират в дълбочина значението на тази 

медийна грамотност. Те предполагат, че е важно да има такава, но не работят целенасочено за 

подобряване на собствения си потенциал. 

R5 – В днешно време, при високо ниво на дигитализация на обществото, не се обръща особено 

внимание на медийната грамотност и всички някак приемаме, че тя е даденост, която просто 

съществува успоредно с интернет. Много хора приемат термина в смисъл на способност за 

работа с търсачки и нищо повече. Освен това специализираните канали са платени и могат да 

създават проблеми с киберсигурността и информацията. 

Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са 

основните трудности при работа с възрастни обучаеми? 

R1 – Обикновено се сблъскваме с две основни трудности – едната е подкрепата на 

настойниците, тъй като те вярват, че подопечните им са уязвими в интернет и в ситуации, в 

които вроденото им любопитство ще ги направи уязвими за злонамерени намерения от 

външни лица. Другата трудност са различните способности на самите възрастни с увреждания. 

Някои разстройства не им позволяват да се развият над определено ниво, независимо от 

тяхната или друга воля да им помогнат с това. Малка допълнителна трудност е търпението и 

бавното темпо, в което протича обучението. Обучението на възрастни с увреждания, както и на 

по-млади членове на общността е дълъг процес, който отнема 10 пъти повече усилия и време 

от обучението на всеки друг възрастен член на обществото. 

R2 – При някои ученици със специални нужди има намален капацитет за задачи и умения като: 

Използване на критично мислене, Правене на обосновани и информирани преценки, 

Анализиране на тънкостите на личната комуникация (погледи, вдигане на рамене, тон на гласа 

и т.н.), Анализиране и прилагане на учене от една ситуация в друга, учене чрез извод, 

разбиране на мотивите, които вдъхновяват другите да общуват с тях. 

R3 – За хората с увреждания е трудна задача да използват критично мислене при възприемане 

на информацията, която ги залива, като в много случаи големият обем информация по дадена 

тема ги обърква и им е по-трудно да я анализират. 

R4 – Що се отнася до моя опит с възрастни обучаеми, смятам, че те са по-уверени в 

способностите си, смятат, че могат лесно да работят с различни видове медии и послания, да 
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възприемат критично информацията, която получават. В резултат на тяхното самочувствие им 

отнема време да осъзнаят колко полезна и непозната е същността на медийната грамотност. 

След първата година на пандемията като че ли доверието им намаля и започнаха да обръщат 

сериозно внимание на това, което четем или слушаме. 

R5 – Всъщност след основните знания възрастните обучаеми са много по-концентрирани и 

съвестни в ученето си. Спазват стриктно инструкциите и почти нямат проблеми. От друга 

страна, отказът от придобиване на нови знания може да бъде само по себе си проблем. 

Какъв е общият профил на възрастните обуаеми, с които обикновено работите? Кои са 

основните пречки, които ги възпрепятстват да подобрят своята медийна грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 

R1 – Както е в случая в много страни, подкрепата, която хората с увреждания получават е 

незначителна в сравнение с това, от което действително се нуждаят. Ако оставим това 

настрана, икономическите фактори са сред най-важните фактори, тъй като тези хора често са 

оставени в домове и това само по себе си спъва развитието им с години. Персоналът на 

домовете нито е обучен, нито има финансова възможност да се адаптира към нуждите на 

хората с увреждания по отношение на образованието. Някои от възрастните са посещавали 

общообразователни институции, но едва са преминали основно образование, какво остава за 

дигитално или медийно обучение. 

R2 – Учителите по специално образование имат важна, но вероятно доста различна роля в 

преподаването на медийна грамотност, отколкото техните колеги в масовото образование. Те 

трябва да гарантират, че техните ученици са в състояние ефективно да използват медиите във 

всичките им форми, че не са оставени „плячка“ на други, които биха искали да се възползват 

от тях в онлайн среда, да снабдят своите ученици със стратегии за управление на силно 

визуални или объркващи информации и да им помогнат да разберат нови и възникващи форми 

на технологии, които могат да бъдат полезни и подкрепящи тяхното обучение в бъдеще. Най-

важната борба е да се обясни съдържанието на изключително активни и впечатлителни умове. 

Филтрирането на съдържанието също е борба, с която се сблъскват хората с увреждания. 

R3 – Едни от най-често срещаните трудности са свързани със синдрома на ADD, който повечето 

хора с увреждания имат. Продължителността на вниманието им е кратка и образователните 

среди трябва да се сменят на редовни интервали, за да се поддържа интереса. Другата 

трудност е икономическата – често семействата не могат да осигурят образованието на децата 

си със специални нужди, тъй като материалите им са скъпи. И накрая, работата с възрастни със 

специални нужди отнема много време. Търпението е ключово в тяхното обучение и 

повторение, докато учат чрез наблюдение и имитация. 

R4 – Работата ми е свързана предимно със студенти бакалаври или магистри и според мен 

основната пречка пред тях да подобрят медийната грамотност е липсата на интерес. Това може 

да се дължи на факта, че предимно специалностите, свързани с медиите, наблягат и изучават 

темата задълбочено, докато студентите в други специалности имат много малко часове, 

посветени на това или само основна информация по темата по време на лекции. 
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R5 – Работя с хора с минимум бакалавърска или няколко магистърски степени. Основните им 

трудности са свързани с времето, което отделят за грижи за семейството. Но тези хора са много 

организирани и много грамотни. 

Кои са основните трудности на възрастните при използване на медиите? Какви са основните 

умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 

използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъпност, 

безопасност,представяне, критично мислене)?  

R1 – За да могат безопасно да използват медиите, хората с увреждания се нуждаят от постоянно 

наблюдение и насоки. Те са много любопитни по природа и лесно могат да попаднат под 

нежелано ръководство. Критичното мислене не е изключено, но се постига много лесно. 

Достъпът също може да се получи доста лесно. Това, което е от решаващо значение, е техните 

настойници да бъдат обучени, за да могат да им помогнат да получат безопасен достъп до 

медиите и да филтрират информацията им, така че да не възникват други психологически или 

емоционални задействания. 

R2 – При някои увреждания има проблеми във възприятието на всички нива – четене, слушане 

или дори зрение. Някои от хората, с които работим, често имат допълнително заболяване към 

първоначалната диагноза като шизофрения, което ги затруднява да разграничат реалността от 

медийното съдържание. За други има обща трудност при използването на някои приложения 

или дори устройства, които изискват ясна реч и произношение, тъй като имат говорни 

увреждания. Най-вече при някои пречи да използват устройства, ако имат физически 

увреждания, които засягат двигателната функция. 

R3 – Моят личен опит показва, че медийната грамотност често е възпрепятствана от липсата на 

разбиране на учениците колко е важно да мислят критично. Това важи за всички възрастни 

учащи, независимо дали имат увреждане или не. Има условия, при които много часове с 

дигитално устройство увеличават тревожността и по-специално, за хора със зрителни 

увреждания, за които достъпът до някои сайтове е невъзможен. 

R4 – Достъпността на медийното съдържание до голяма степен е проблем за учениците с 

увреждания, като например не всички сайтове са адаптирани за хора с увреждания. Другият 

проблем е липсата на информация кои сайтове са надеждни и кои са пълни с фалшиви новини 

и сензации и т.н. 

R5 – В моята практика възрастните учащи нямат проблеми с използването на медийно 

образование. Много по-сериозни затруднения имат младите между 18-24 години. 

Благодарение на своя опит възрастните обучаеми нямат проблеми с критичното мислене. 

Как мислите, дали пандемията от Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни за 

медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните да придобият умения 

за медийна грамотност? 

R1 – Това не им е повлияло по друг специфичен начин от обичайния. 
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R2 – Това не им е повлияло по друг специфичен начин от обичайния. 

R3 – Не намирам особено въздействие върху хората с увреждания, защото целият период на 

пандемията промени всички ни по един или друг начин. Те се сблъскват с едни и същи 

проблеми в дигиталното пространство всеки ден. 

R4 – Със сигурност Covid-19 принуди голяма част от учениците да развиват критично мислене, 

да задълбочават анализа на получената информация, да търсят алтернативни източници на 

такава. Пандемията сякаш накара хората да се съмняват в това, което чуват, и да не го приемат 

за напълно вярно, тъй като в страната имаше редица случаи на противоречива информация, 

която обърка обществеността. 

R5 – Много учители и млади ученици е трябвало да придобият такива умения. Това не се отнася 

за възрастни учащи. Предпочитат обучението на живо и присъствено. Това е по-скоро 

психологически проблем. 

Какъв вид  обучение в тази област сте получили през последните 3 години, с цел да ви 

помогне в работата ви? Ако има такова обучение, то какъв вид е (например лице в лице, 

конференция, семинари, писмени или видео материали и т.н.)? 

R1 – По-голямата част от обучението, което съм получил, е проведено чрез присъствено 

обучение от обучаващите, с които работи организацията, и чрез самообучение чрез 

професионална литература по темата. 

R2 – По-голямата част от обучението, което съм получил, е проведено чрез присъствено 

обучение от обучаващите, с които работи организацията, и чрез самообучение чрез 

професионална литература по темата. 

R3 – Имаме присъствени обучения в организацията, в която съм доброволец. 

R4 – Присъствах на презентации и срещи на колеги от университета във връзка с 

дезинформация, фалшиви новини, методи за повишаване на информираността на обществото 

и др. 

R5 – Някои видео материали за презентационни и артистични способности. 

Какъв вид обучение би било полезно за вас в областта на медийното образование за 

възрастни обучаеми (например какви теми и методи на преподаване)? Какъв вид материал 

може да ви бъде полезен в медийното образование за възрастни обучаеми? 

R1 – Обучение по различни методологии на медийно обучение, които използват видео и звук 

като медия. Също така образци на такива обучения, които да бъдат адаптирани за потребители 

на нашия роден език, така че да могат да се използват ежедневно от хора с увреждания. 

Технологии като таблети или телефони (тъй като те се използват предимно от хора с 

увреждания) с предварително инсталирани версии на търсачките, които предоставят мерки за 

безопасност или адаптирано съдържание. Обучителни сесии лице в лице с обучени 

преподаватели, за да се учат от конкретни примери с хора с увреждания. 
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R2 – Обучение по различни методологии на медийно обучение, които използват видео и звук 

като медия. Също така образци на такива обучения, които да бъдат адаптирани за потребители 

на нашия роден език, така че да могат да се използват ежедневно от хора с увреждания. 

Технологии като таблети или телефони (тъй като те се използват предимно от хора с 

увреждания) с предварително инсталирани версии на търсачките, които предоставят мерки за 

безопасност или адаптирано съдържание. Обучителни сесии лице в лице с обучени 

преподаватели, за да се учат от конкретни примери с хора с увреждания. 

R3 – Използването на помощни технологии има за цел да осигури на учениците с увреждания 

равен достъп до медийно съдържание и учебен опит. Следователно, различни медийни 

приложения са полезни при преодоляване на бариерите на физически, умствени, когнитивни, 

социални и емоционални увреждания, като осигуряват възможно най-равен достъп за ученици 

с увреждания. Помощната технология може да бъде под много форми: част от софтуера, 

приложение, уебсайт или механичен инструмент. Може да помогне при четене, писане, 

говорене, слушане, пресмятане, решаване на проблеми или комуникация и може да подобри 

визията или звука или да подчертае части от други медии. 

R4 – Вярвам, че едно практическо ръководство за обучители, работещи с възрастни обучаеми, 

би било широко използвано. 

R5 – Основни умения за краен потребител за използване на медии. 

Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други експерти в 

областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля, посочете кога, къде, 

как и с кого. 

R1 – няма 

R2 – няма 

R3 – няма 

R4 – няма 

R5 – няма 

Моля, добавете още нещо, което искате да споделите по темата 

R1 – няма 

R2 – няма 

R3 – няма 

R4 – няма 

R5 – няма 
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Интервюта Испания 

Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни обуаеми ( в 

неравностойно положение)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате (например 

образование, обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, обществени 

услуги, изработване на политики и т.н.)? Вашата организация: име, поле на действие, 

държава, регион. 

R1 – Аз съм C. R:, ИКТ координатор и преподавател в Juan de Lanuza school in Zaragoza. 

Преподавам нови технологии на моите ученици. Освен това от време на време провеждам 

беседи или обучителни курсове за учители в моето училище и извън него относно 

изчислително мислене, програмиране, роботика или как да използвам определени технологии 

за подобряване на преподаването. 

R2 – Аз см C. M. , Професор по журналистика; Главен изследовател на Group in Communication 

and Digital Information (GICID);  Директор на Predepartment Unit  for Journalism and Audiovisual 

Communication and Advertising; и Директор на Extraordinary Courses of the University of Zaragoza. 

Работя с възрастни студенти с по-малко възможности (поради увреждане или икономически 

ресурси) повече от двадесет и пет години, като университетски професор, в областта на 

образованието, обучението и адаптирането на ресурси и съдържание. Моята организация е 

Университетът на Сарагоса, университетско образование, в общността на Арагон, Испания. 

R3 – Моето име е T. L. Аз съм учител по образование за възрастни от седем години, работих в 

град Сестрица в координация с Adult Center of Almunia в моята професионална кариера в 

повечето случаи съм имал групи от възрастни хора, но съм работил и с групи от хора със 

социално неравенство, които са дошли в страната ни, за да търсят по-добро качество на живот, 

достойна работа или просто националност. А областта, в която работя, е образователната 

област, към която принадлежим - Provincial Council of Zaragoza и дейностите, които развиваме, 

защото те са образователни дейности, фокусирани и свързани с предприемачеството, 

емоционалното и личностно развитие и преди всичко помагат на тези хора да се интегрират 

отново в обществения и образователен живот. 

R4 – Моето име е S. V. От катедра Design and Production Engineering в University of Zaragoza . Аз  

съм и изследовател по отношение на образованието и психологическите процеси в него. 

Работя като професор в магистърска степен за Vocational Education Training (VET) за учители в 

University of Zaragoza, също и във VET institute. 

R5 – Казвам се C. Аз съм доктор по преподаване и съм бил част от координационния екип на 

проекта Red Araña (базиран в Мадрид) от май 2021. Една от основните ми функции е да 

координирам и контролирам проекти, които се разработват в териториалните офиси, които 

организацията има в цяла Испания. 
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Според вашия опит кое според вас е най-често срещаното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение...)? Какво е 

общото възприятие за медийно образование за възрастни? 

R1 – Моето схващане е, че е напълно необходимо и още повече в този момент, когато 

дигитализацията е придобила преобладаващо значение и повечето от нашите възрастни със 

сигурност не са получили необходимото обучение, за да се справят с тези нови реалности. 

Освен това винаги трябва да вземем предвид ученето през целия живот и възможността за 

професионална преквалификация за много хора в зряла възраст, които търсят нова работа. 

R2 – Схващането е, че медийното образование не е необходимо, то не е достатъчно подсилено 

от публичните политики. Трябва да се даде много по-голям превес, като се има предвид, че 

сме в ера на информационно замърсяване и деинформация. 

R3 – От моя опит мога да кажа, че в областта на образованието за възрастни има много 

предразсъдъци, тъй като повечето хора, които посещават училища за възрастни, го правят с 

първоначалния недостиг на информация, тъй като няма информация по темата, която не е табу, 

но за тях е почти тема табу, защото много малко се говори за това и хората имат много малко 

информация за него. Хората, които се обръщат към училищата за възрастни, идват със страхове, 

с предубедени идеи, които не са верни и това изобщо не е в полза на нашето образование. Що 

се отнася до чуждестранния персонал, който се обръща към училищата, много от тях също имат 

предразсъдъци и им е трудно да влязат, трудно им е да се доближат, трудно им е да поискат 

информация. Това може да е на основа на тяхната религия или правилата на тяхната култура, 

които възпрепятстват достъпа им до тези ресурси, като това че са свързани с нас в училището 

затруднява процеса и го прави труден и дълъг. 

R4 – От моя опит мога да кажа, че днес никой не може да се съмнява, че нашето общество е 

подчинено, в ускорена и почти конвулсивна форма, на постоянни и дълбоки промени. 

Технологичната и информационна революция обхваща всички сфери и почти всяко кътче от 

живота ни. Работата, свободното време, пътуването и дори мисълта днес са подчинени на 

силата на „технологията“, която се ражда, расте и се трансформира в множество устройства, 

които стават все по-достъпни и с по-достъпни цени, и по-универсални. Неговата проникваща 

сила няма граници, няма социални класи, няма възраст, няма културно ниво... смартфони, 

таблети, видео игри, телевизия, интернет в многото му лица присъстват, почти вездесъщи и 

всемогъщи, отвъд координатите на времето и мястото. От образователния свят не можем да 

останем имунизирани срещу това технологично присъствие, което се трансформира и по-скоро 

трансформира начина ни на живот и мислене... „Образование за новите медии. Ключове към 

развитието на медийната компетентност в дигиталната среда“ има за цел точно да предложи 

насоки и предложения от областта на образователната комуникация, така че гражданите да са 

компетентни сред новите медии, развивайки умения, нагласи и ценности, които им позволяват 

да живеят с тях по активен, интелигентен и критичен начин. 

R5 – Мисля, че най-големият проблем е, че образованието на възрастни твърде често се 

занимава с деца/юноши, като се забравя, че възрастните имат много богат житейски опит 

(който трябва да се вземе предвид, за да ги „закачите“ по време на часовете). Освен това не 
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можем да забравим, че те имат нужди, които трябва да бъдат покрити, за да могат да си 

позволят да посещават обученията (например грижата за децата или дори други възрастни, за 

които се грижат).  

Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са 

основните трудности при работа с възрастни обучаеми? 

R1 – Със сигурност, ако си израснал в епоха, в която не само не беше необходимо, но и почти 

нямаше технологии. Генерира се голяма празнина, която пречи на първо място на желанието 

на възрастните да се обучават в този вид медийна грамотност и на второ място го прави 

технически по-трудно. 

R2 – Основните предизвикателства и предизвикателства са да се приложи рамката на 

измеренията на компетентността, определени от Европейския съюз в DigCom, където се 

прилагат индикатори и полета, не само инструментални или технологични, но и етични, и 

защита срещу вредно съдържание. Основната трудност е тяхното ниво на медийна грамотност 

по отношение на използването и управлението на инструментите. 

R3 – Добре, за да обясня този въпрос, ще се съсредоточа върху учителския си опит от тези 

години и бих искал да коментирам, че едно от най-важните предизвикателства, които виждам, 

е да привлечем най-голям брой хора. За това трябва да свършим страхотна работа за 

популяризиране на нашата работа и нашата работа, тоест признание за работата на 

обучителите на възрастни, защото както вече коментирах по-рано, има недостиг и липса на 

информация по темата. Що се отнася до проблемите, които виждам в ограмотяването на 

възрастните в тези времена, бих казал, че основният проблем е дигиталната ера или новите 

технологии, в които сме потопени. Струва си, защото това е пречка за поколението. Училища за 

възрастни могат да генерират страхове, срам, разочарование, което пречи на много хора да се 

запишат. Те се отказват от училищата, защото не могат да се изправят срещу този страх. 

R4 – Педагогът и възпитателят на възрастни се научава да бъде такъв чрез процес на 

социализация, който се основава на два основни стълба: предишен опит, който сте имали като 

студент преди да влезете в университета като преподавател и педагогическият модел, 

представен от неговия преподавателски състав в университетските класни стаи. 

R5 – Основният е липсата на мотивация или интерес. Често тези хора идват на обученията, 

защото социалният работник ги води, „принуждавайки“ ги по някакъв начин да присъстват на 

обучението, ако искат да запазят определени привилегии (доходи за социално включване, 

обезщетения за безработица и др.). Въпреки че това задължение е разбираемо, негативните 

последици, които понякога води след себе си, все още са очевидни.  

Какъв е общият профил на възрастните обуаеми, с които обикновено работите? Кои са 

основните пречки, които ги възпрепятстват да подобрят своята медийна грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 
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R1 – Профилът на учителите, с които работя, са работещи в основното или средното 

образование. Възрастовият диапазон е между 25 и 55 години. Основната трудност в тази гилдия 

е липсата на време за задълбочено обучение. Обученията обикновено се вписват в малкото 

свободно време, което имат и предразположението в началото обикновено не е най-доброто, 

тъй като стресът и безпокойството от предстоящата ежедневна работа са латентни, нещо което 

не улеснява отвореността към обучение и нуждата от него. За тях е трудно да видят ползата в 

средносрочен и дългосрочен план, тъй като в краткосрочен план извънредните ситуации са 

други. 

R2 – Профилът на възрастните студенти (над 25 или 40, са в рамките на 10% от моите класове) 

и 90% над 20 години обикновено са хора, които учат втора професия в първия случай, а във 

втория това е първата им степен. По-възрастните хора обикновено проявяват интерес към 

медийната грамотност, което изисква повече време от техните връстници. Но това, което беше 

демонстрирано през годините, е, че тези, които са „дигитални имигранти“, не трябва да имат 

по-малко умения, концепцията на Пренски е преодоляна, някои възрастни хора са по-мъдри в 

интегрален смисъл в управлението на оборудването и в останалите умения, необходими за 

оптимално управление на TRIC (Relationship Technologies,  Information and Communication). 

R3 – В нашето училище профилът на учениците, които имаме, са предимно жени и между 55 и 

80 години. Фактът, че нямаме мъже в училище или само мъже, е аспект, който все още не сме 

изучавали и за който нямаме много информация, но това е любопитен факт. Факторите, които 

влияят върху това, че тези хора не могат да постигнат предложените цели, са предимно 

икономически фактори, тъй като те нямат достъп до тези устройства или нови технологии, а 

това влияе върху процеса на преподаване. 

R4 – Моите студенти скоро ще бъдат професионални учители и моята цел през обучението в 

цялата степен е да предостави всички възможни знания, за да могат да ги прилагат успешно в 

своето образователно бъдеще. Целта е да се позволи на бъдещите учители (моите студенти) 

да се доближат до контекста, в който ще развиват своята професионална кариера, като им се 

позволи да знаят къде да намерят всички образователни ресурси около тях. Някои от учебните 

цели от предмета включват планиране, проектиране, организация, развитие и оценка на 

учебни дейности; иновативни знания; подбор на адекватно съдържание за преподаване в 

зависимост от поставените цели; лидерство; съвместна дейност; вземане на решения и др. 

R5 – Обикновено не работя директно със студенти. Участвам в процеса чрез проектиране на 

проекти, както и в тяхната координация и надзор. Следователно може да се каже, че профилът 

на възрастните студенти, до които по някакъв начин достига въздействието на моята работа, е 

много широк, тъй като обхваща: студенти от цикли на обучение, възрастни в ситуация на 

изключване, жени от селските райони, жени жертви на насилие, основано на пола, 

предприемачи , хора с някакъв вид зависимости и др. 

Кои са основните трудности на възрастните при използване на медиите? Какви са основните 

умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 

използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъпност, 

безопасност,представяне, критично мислене)? 
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R1 – Основната трудност според мен не е способността за общуване, а начинът, по който да 

общуваме. Как да използваме тези нови технологии, за да можем да изразим себе си, 

обикновено е основният проблем да го направим по ефективен начин. Аз самият, който съм 

експерт в областта, трябва да полагам усилия, за да съм наясно с новите форми на 

комуникация, които се появяват като Discord, Twich или подобни. 

R2 – Както беше показано в различни проучвания, в които сме участвали относно дигиталните 

компетенции, измеренията, в които те срещат по-големи затруднения, са тези, свързани с 

естетиката и езиците. Затова основните умения, които трябва да развият, са именно тези, 

свързани с производството, без да забравят безопасността. 

R3 – Основните проблеми, с които възрастните трябва да се сблъскат с медиите, са липсата на 

самочувствие, липсата на осъзнаване от страна на значението, което медиите могат да имат, и 

ниското самочувствие, с което се сблъскват хората, които обикновено посещават училища за 

възрастни, защото такива профили, които през други години сме анализирали, сме разбрали, 

че са дошли с ниско самочувствие и слаб интерес към предложените дейности. 

R4 – Основните проблеми, с които възрастните трябва да се сблъскат с медиите, са липсата на 

самочувствие, липсата на осъзнаване от страна на значението, което медиите могат да имат, 

и ниското самочувствие, с което се сблъскват хората, които обикновено посещават училища за 

възрастни, защото такива профили, които през други години сме анализирали, сме разбрали, 

че са дошли с ниско самочувствие и слаб интерес към предложените дейности. 

R5 – Мисля, че най-важното (а може би и по-сложно) е да ги накараме да разберат работата на 

медиите от взаимосвързана гледна точка. Много е трудно да се предаде идеята, че никоя 

медия днес не е избягала от влиянието на големите медийни групи, които стоят зад почти 

всички медии. Също така е трудно да ги накараме да разберат, че колкото и да виждаме някой 

да казва или прави нещо, не е задължително той да прави или казва това в момента, или с 

намерението, в което вярваме. По-трудно е дори с интернет, тъй като в социалните мрежи 

например вече нямаме дори филтъра, който се приема за медиите, считани за официални (като 

пресата или радиото). Във всеки случай тази трудност вероятно е свързана с трудностите, 

свързани с преподаването на критично мислене (както в тази област, така и във всяка друга). 

Как мислите, дали пандемията от Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни за 

медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните да придобият умения 

за медийна грамотност? 

R1 – Пандемията допълнително ускори необходимостта от използване на тези нови технологии 

от една страна, а от друга разшири цифровото разделение, тъй като ускоряването на 

включването на тези технологии беше по-бързо от времето, необходимо за подготовка и 

обучение за използването им. От друга страна, стана ясно колко необходими могат да бъдат те 

и също така са били отвращение или стимул за онези възрастни, които не са искали да направят 

стъпката да се обучават, но накрая са го направили. 

R2 – Наистина, затварянето включваше изискването за необходимост от умения, за да може да 

се свързва с останалите хора, като прозорец към света. Много възрастни трябваше да се научат 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

103 
 

„за отрицателно време“ да управляват инструменти и ресурси, за да могат да се свързват със 

семействата си и да ги използват в свободното време. 

R3 – Разбира се, ако целият проблем с пандемията е навредил на всички хора, за да се натрупа 

повече недоверие, повече несигурност, по-ниско самочувствие и сега се пада на нас, учителите, 

по-трудоемката работа да се опитаме да преодолеем тази ситуация, която вече се развива чрез 

план за емоционално обучение, върху който се работи в центъра, за да се опитаме да дадем 

решение и да помогнем на хората да имат друга гледна точка,  да променят аспекти от живота 

си, и да могат да се изправят пред ситуациите по различен начин. 

R4 – Разбира се, образованието също може да бъде изправено пред големи 

предизвикателства, задълбочавайки огромните пропуски във финансирането на 

образованието преди COVID-19. Предлагам да се преодолее класическият подход към 

дидактическото използване на медиите и да се интегрира медийното образование по 

напречен и мултидисциплинарен начин в процесите на преподаване-учене, като напречна ос 

на учебната програма, от подхода на училището за възрастни на „prosumer“, където 

възрастните стават творчески протагонисти на медиите като стратегия за присвояване и учене. 

R5 – Вярвам, че, от една страна, пандемията влоши трудностите на възрастните с малко или 

никакви познания, свързани с ИКТ, но вместо това послужи за това хората, които имат 

минимална база в тази област, да имат повече възможности за достъп до този тип на 

грамотността, тъй като увеличи предлагането и предлаганите инструменти за достъп до нея. 

Какъв вид  обучение в тази област сте получили през последните 3 години, с цел да ви 

помогне в работата ви? Ако има такова обучение, то какъв вид е (например лице в лице, 

конференция, семинари, писмени или видео материали и т.н.)? 

R1 – Основно две: подготвителна и умела магистърска степен за да се направи докторантура, 

която ми позволи да опозная и задълбоча начина, по който се извършват академичните 

изследвания и накрая комуникират. От друга страна, следдипломна степен по технополитика 

и законни права, нещо толкова фундаментално в тази ера, в която живеем на дигитализация 

на обществото. 

R2 – Повече от получаване на обучение, ние го предложихме от моята изследователска група, 

GICID и SMEMIU, от UNED. Когато започна пандемията, ние се заехме да разработим банка с 

ресурси за онези колеги от други степени, които нямаха опит в електронното обучение и 

можеха да се научат да използват инструменти и методологии, приложими за техните класове, 

по лесен начин. Публикувахме го на нашия уебсайт и го предложихме в мрежите: 

https://gicid.unizar.es/destacadas/banco-de-recursos-de-docencia-digital/ 

R3 – Истината е, че не получаваме нищо през последните години. Това е тема, която бих искал 

малко да изоблича и от тук малкия интерес, който има към работата на училищата за възрастни, 

тъй като не ни се предоставят курсове, работни срещи или семинари. Така, бих искал 

ситуацията да се промени и да ни бъде дадена възможността да се обучаваме и да учим 

повече, за да бъдем в непрекъснат образователен напредък, за да дадем най-доброто на 

нашите ученици. 

https://gicid.unizar.es/destacadas/banco-de-recursos-de-docencia-digital/
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R4 – В UNIZAR (Изследователски екип) е предложен подход на възрастните хора към 

нововъзникващите технологии, които да възприемат като полезни инструменти в живота си, 

разграничавайки възможностите и ограниченията и отхвърляйки страховете и вредите. 

R5 – Бих променил малко формулировката на този въпрос: „Получавали ли сте някакво 

подходящо обучение през последните 3 години, което да ви помогне в работата ви?“ След това 

щях да продължа със следното изречение: „Ако го направите...“ Бих добавил: „Ако не, какъв 

вид обучение бихте искали да получите?“ 

Какъв вид обучение би било полезно за вас в областта на медийното образование за 

възрастни обучаеми (например какви теми и методи на преподаване)? Какъв вид материал 

може да ви бъде полезен в медийното образование за възрастни обучаеми? 

R1 – Особено техники, за да можете да достигнете до хора, които може би никога не са имали 

предишен контакт с този тип обучение. 

R2 – Можете да използвате материалите, които сме подготвили от проекта ECO Digital Learning, 

базиран на Open Educational Resources (OER) с безплатен достъп до списък с MOOC (Open Online 

Massive Courses) на 6 различни езика, с цел разширяване на достъпа до образование и 

подобряване на качеството и рентабилността на преподаването и ученето. Целта на някои от 

тях е приложението им в медийното образование. Наличен в: https://eco-learning.eu/?lang=es 

R3 – Намирам за интересно да работя по въпроси в лицето на социалната комуникация, с които 

хората се научават да общуват, научават се да изразяват чувствата си, могат да се научат да 

могат да предават това, което искат да предадат във всяка ситуация, в която се намират, а след 

това също придобиване на умения за работа, социални умения, връзка с другите, как да се 

представиш на интервю за работа. Мисля, че би било интересно, ако имаше тематична 

информация за това, за да можем да дадем на нашите ученици тези инструменти. 

R4 – Много възрастни учащи са били далеч от официалното образование в продължение на 

много години и може да са имали негативен опит с училището. Тези възрастни учащи може да 

се връщат отново в училище с безпокойство и ниско самочувствие. Обратно, възрастните 

обучаеми също носят години предишни знания и опит в класната стая, както и установена 

система от ценности и вярвания, управляващи тяхното мислене. Те очакват да бъдат третирани 

като възрастни. Възрастните често имат проблемно-центриран подход към ученето и се 

интересуват от съдържание, което има пряко приложение в живота им. Те искат незабавно да 

видят как съдържанието на курса е подходящо за техните текущи проблеми или ситуации. 

R5 – Може би курсове/работилници, в които те се изучават, или се представят практически 

примери за това как определени проекти са били изпълнени в други региони/държави, 

интервюта и/или кръгли маси, в които са включени тези ръководители на проекти, експерти в 

образованието за възрастни и т.н.   

Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други експерти в 

областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля, посочете кога, къде, 

как и с кого. 

https://eco-learning.eu/?lang=es
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R1 – Да, с мои колеги учители или с учители извън моето училище. Имам връзка с местни и 

национални администрации, не толкова европейски. 

R2 – Да, с много образователни комуникатори, например със Sara Osuna – професор по 

образование в UNED – споделям много изследвания и проекти; с колеги от Alfamed Network 

(Ignacio Aguaded, Agustín García Matilla, Joan Ferrés, Javier Marzal, Allfonso Gutiérrez) споделяме 

международни научни форуми; и с колеги от други страни, като Divina Frau Meigs, от Université 

de la Sorbonne; Sara Pereira and Manuell Pinto от Universidade do Braga; Elisa Hergueta от 

University of Krems във Виена; Miguel Ezequiel Badillo, от UNAD в Колумбия; orge Cortés Montalvo,  

от University of Chihuahua, Мексико; между другото, в международни конгреси, включително 

този, който ръководя, за няколко издания: CICID: https://cicid.es/ 

R3 – Нямам и не съм имал възможност да споделям тези идеи с никого на местно ниво, нито 

на национално ниво, нито на европейско ниво, но бих искал, защото намирам за интересно да 

споделя тези идеи, за да се постигнат целите, които повдигнах във всички въпроси. 

R4 – Работя в няколко форума с възможност за споделяне на знания и опит по темата. 

R5 – Да, с различните работници на Red Araña, както и с международните експерти, с които си 

сътрудничим в европейски проекти и с членовете на множество организации, с които си 

сътрудничим в Испания. 

Моля, добавете още нещо, което искате да споделите по темата 

R1 – Необходимо е да се повиши осведомеността сред политиците за значението на 

насърчаването в академичната система на включването на предмети, свързани с медийното 

образование, също чрез публична помощ за развитието на OER, като MOOC, чрез договори за 

OTRI или изследователски проекти с екипи от различни университети, експерти в областта, като 

GICID. 

R2 – няма 

R3 – Исках да ви благодаря за възможността да проведа това интервю и да допринеса моята 

песъчинка към света на образованието за възрастни, надявам се, че може да се направи нещо 

и нещата да се променят и се надявам, че всяка промяна в курса, която се направи, е обмислена 

с цел благополучието на нашите ученици. 

R4 – Благодаря ви за възможността да проведете това интервю и да допринесете за света на 

образованието за възрастни, надявам се, че може да се направи нещо и нещата да се променят 

и се надявам, че всяка промяна в курса, която се прави, е с мисъл за благополучието на нашите 

ученици. 

R5 – Намерих този въпросник изключително интересен. Въпросите, които го съставят, са 

дълбоки и подтикват към размисъл, и изследване на множество въпроси, свързани с нашата 

работа. Сигурен съм, че ще продължа да разсъждавам върху някои от предложените въпроси. 

 

https://cicid.es/
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Интервюта Италия 

Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни обуаеми ( в 

неравностойно положение)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате (например 

образование, обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, обществени 

услуги, изработване на политики и т.н.)? Вашата организация: име, поле на действие, 

държава, регион. 

R1 – Сдружението, в което съм доброволец, се казва Auser Trani, която има за цел да насърчи 

„активното остаряване“ на възрастните хора. Включвам се в обучение чрез дидактически 

уроци. 

R2 – Казвам се V. T. и аз съм президент на асоциацията за социално насърчаване, наречена 

Auser Insieme Trani. Сдружението работи за насърчаване на „активното остаряване“ на 

възрастните хора чрез различни обучителни и развлекателни дейности. 

R3 – Вече четири години съм треньор по футбол с моторни колички. Аз работя за Oltre Sport, 

първият отбор в Puglia, който практикуват футбол в електрически инвалидни колички за деца с 

различни увреждания. 

R4 – Аз съм педагог и работя в the Associazione Promozione Sociale e Solidarietà. Целта на 

асоциацията е да насърчава социалната солидарност сред хората в ситуации на нестабилност 

поради релационни, двигателни и умствени ограничения и трудности. 

Водил съм курсове за ограмотяване по теми от общ интерес: операционна система, 

текстообработка, Интернет (електронна поща, HTML език, инструменти за програмиране, 

услуги), за възрастни над 35 години. 

R5 – Аз съм учител по компютърни науки в IDA Course, вечерен хотелски курс in Puglia, и работя 

с възрастни от 5 години. Моите ученици са възрастни, включително чужденци, завършили 

първи цикъл на обучение. Работя предимно с възрастни, които по служебни, семейни или 

лични причини са изоставили обучението си и възнамеряват да го възобновят, за да придобият 

диплома, без да жертват професията си. 

Според вашия опит кое според вас е най-често срещаното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение...)? Какво е 

общото възприятие за медийно образование за възрастни? 

R1 – Погрешно се приема, че възрастните са твърде стари, за да учат и да възприемат нови 

концепции, сякаш образованието е ограничено само до фазата юношество/младеж. По-

конкретно, по-специално в медийното образование се смята, че възрастните не могат да учат, 

защото новите технологии се считат за твърде сложни за техните стандарти. 

R2 – Често се смята, че възрастните и по-специално възрастните хора не могат да правят 

определени неща, особено свързани с цифровизацията. 
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R3 – Общото схващане е, че нещата не могат да бъдат променени и ограниченията не могат да 

бъдат прекрачени. Всичко това го смятам за абсолютно грешно. 

R4 – Дълги години възрастните са били пренебрегвани в полза на децата. Обучението на 

възрастни е много различно от обучението на деца. Мотивациите, очакванията, 

преживяванията и стратегиите на възрастния обучаем не са тези на детето. Когато говорят за 

зряла възраст, повечето хора използват термина „обучение“, водени от убеждението, че когато 

се занимават с възрастни, използването на глагола „да образова“ е само по себе си 

противоречиво. Следователно първата задача на обучителя е да помогне на обучаемите да 

осъзнаят нуждата си да знаят, защото никога не сте твърде стари, за да учите. Необходимо е да 

се стимулира потребността да се знае и да се образова. 

R5 – Потребителите на курсове за обучение на възрастни все по-често са носители на сложни и 

разнообразни изисквания поради неравностойни условия на живот и работа, нередовни 

училищни кариери, широк диапазон от възрасти и все по-важно - присъствието на чужденци. 

Възрастният, който започва повторно обучение, е ангажиран, действа и реагира, ако е силно 

мотивиран в отношения на взаимно уважение; иска да получи квалификация, която да му 

позволи да премине към работа или към нова професия; изразява силно желание за социално 

издигане, социализация и общуване; той носи със себе си богатство от общи и професионални 

културни знания, които трябва да бъдат консолидирани и развити. Най-честата грешка е да се 

мисли, че възрастните не се интересуват от обучение. В действителност е необходимо да се 

намери правилният ключ, който да ги мотивира и да им даде желание и удоволствие да учат. 

 

Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са 

основните трудности при работа с възрастни обучаеми? 

R1 – Най-голямото предизвикателство е да се включат възрастни. Основни трудности: Често 

липсват основни познания за справяне с определени теми, така че би било добре първо да 

разберете нивото на знания и след това да предложите дейности. 

R2 – Намирането на баланс между млади и стари, например наличните часове не винаги 

съвпадат и особено в началото има борба за създаване на правилното мислене. 

R3 – Основните трудности при работа с възрастни обучаеми са: да имате общ език, да приемате 

тривиалните неща за даденост, да разбирате колко далеч можете да стигнете във всеки един 

момент и т.н. 

R4 – В даден момент от живота си, може би повече от веднъж, всички се изправяме пред 

предизвикателството да си намерим работа. За много, особено нискоквалифицирани 

възрастни, това търсене е още по-трудно. Възрастните в тази ситуация не винаги разбират 

важността на обучението. Особено дългосрочно безработните често са обезсърчени и 

неактивни и е трудно да се достигне до тях, за да ги накараме да разберат, че трябва да 
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актуализират уменията си и своя личен и професионален профил, за да се върнат на работа и 

да бъдат икономически независими. 

R5 – Образованието е активен процес, който протича между двама души, където единият има 

нужда от другия. Връзката между възрастните и образователните въпроси веднага предполага 

елемент от проблематично естество, тъй като се сблъсква с все още разпространеното 

убеждение: че образованието се отнася изключително до детството и младостта, тоест до 

възрастта на растеж, докато зрелостта е моментът, в който растежът е вече е завършен. За да 

могат възрастните да се образоват, т.е. да променят отношението си към това, което 

преживяват, така че да могат да живеят с по-голямо спокойствие и осъзнатост, е необходимо 

да покажат, че са способни да учат и най-вече в по какъв начин и при какви условия са склонни 

да учат. Що се отнася до медийната грамотност, често имам работа с възрастни, които могат да 

използват смартфон и които не смятат за необходимо да могат да разбират и да оценяват 

критично съдържанието, което срещат в интернет. 

Какъв е общият профил на възрастните обуаеми, с които обикновено работите? Кои са 

основните пречки, които ги възпрепятстват да подобрят своята медийна грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 

R1 – Основен профил: пенсионери. Основните фактори, възпрепятстващи подобрението, са 

липсата на време и други интереси. 

R2 – Над 60. Основната пречка е идеята да не успееш. Те участват, защото искат да успеят, но 

при първата трудност се обезсърчават. 

R3 – Работя предимно с възрастни с тежки двигателни увреждания. Основните пречки са 

липсата на автономия и независимост на обучаемите. 

R4 – Обикновено се занимавам с безработни възрастни, които са неквалифицирани или 

нискоквалифицирани. Въпреки че са безработни, казват, че нямат време за обучение. Те не 

разбират значението на медийната грамотност и перспективите за работа, които тя предлага. 

R5 – Работя основно с възрастни чужденци, които са завършили първия си цикъл на обучение 

и които възнамеряват да завършат втория си цикъл на обучение. Много от възрастните, с които 

работя, имат конкретни цели, които искат да постигнат. Те предпочитат да участват в учебни 

дейности, които могат да им помогнат да постигнат целите си, особено в работната среда. Те 

имат специфични очаквания от учебните дейности и има вероятност да се откажат от 

обучението по собствено желание, ако тези очаквания не бъдат изпълнени. 

Кои са основните трудности на възрастните при използване на медиите? Какви са основните 

умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 

използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъпност, 

безопасност,представяне, критично мислене)? 

R1 – Основни трудности: технически. Основно умение: осъзнатост. 
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R2 – Те нямат правилния манталитет и си мислят, че могат да продължат по памет. 

R3 – Основните умения, които възрастните трябва да развият, са тези, които им позволяват да 

подобрят ежедневните си дейности. Основните трудности при използването на медиите се 

изразяват в липсата на практичност и умствена гъвкавост. 

R4 – Основни трудности: Благодарение на рекламата в Интернет е възможно да получите 

достъп до огромно количество ресурси напълно безплатно. Възрастните обаче не знаят, че 

рекламите също могат да представляват потенциална опасност, особено ако сайтът, където се 

показват, не е известен или не е много надежден. Много често, когато възрастни кликнат върху 

някоя от тези реклами, по една или друга причина инсталират определени програми, които 

много често се оказват вируси. Ето защо, въз основа на моя опит, вярвам, че медийното 

образование е основно за възрастните, тъй като насърчава отговорното използване на 

медиите, знанията, способността за анализиране и критично тълкуване на езика, 

съдържанието и предаваните послания. 

R5 – Според моя опит възрастните са по-склонни да разпространяват фалшиви новини в 

социалните медии. Те нямат способността да различават истинското от невярното, да разбират 

напълно текстовете, които четат и да проверяват източниците и/или да сравняват различни 

версии на една и съща новина. Това изисква насърчаване на умения за четене и писане на 

медии. Възрастните трябва да бъдат подкрепени, за да могат да развият критично и отговорно 

мислене за медиите (медийна осведоменост). Освен това медийното образование може да 

подпомогне процесите, свързани с дистанционното обучение и по този начин да разшири 

възможността за обучение на повече възрастни, съвместимо с техните работни ангажименти. 

Как мислите, дали пандемията от Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни за 

медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните да придобият умения 

за медийна грамотност? 

R1 – Пандемията доведе все повече и повече възрастни в света на медийната грамотност: 

например те бяха „принудени“да използват нови технологии, за да се свържат с роднините си. 

R2 – Пандемията ускори процеса на цифровизация като цяло и възрастните също искат да бъдат 

част от тази промяна. Разбира се, пандемията не генерира нуждата, но тя беше тласък за 

промяна, която започва от всеки от нас. 

R3 – Пандемията накара много хора да направят това, което не беше необходимо преди и 

трябваше да се научат, и то бързо. 

R4 – Технологичният и дигитален прогрес доведоха до големи промени в живота ни. Новите 

медии и комуникационни платформи промениха социалните и комуникационни отношения. 

Технологичният и цифров прогрес предостави на гражданите на Европа значителни нови 

възможности за общуване и намиране, създаване и разпространение на различни видове 

съдържание; излагането на гражданите на големи дози дезинформация, особено във време на 

големи глобални кризи, като пандемията от Covid-19, подчертава важността на систематичния 

подход за развитие на медийната грамотност, важността на сътрудничеството между онлайн 
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платформи, експерти и компетентни властите, важността човек да се образова и да е наясно с 

изборите, които прави в мрежата. 

R5 – Ниските умения са не само пречка за заетостта, но и ограничение за пълноценното участие 

в обществото и това ограничение стана още по-очевидно по време на пандемията от Сovid-19, 

която изискваше бързо надграждане на умения (напр. дигитални) за редица професионални и 

ежедневни задачи. Пандемията показа, че повечето възрастни нямат дигиталните и медийни 

умения, за да се справят с трудностите на момента. 

Какъв вид  обучение в тази област сте получили през последните 3 години, с цел да ви 

помогне в работата ви? Ако има такова обучение, то какъв вид е (например лице в лице, 

конференция, семинари, писмени или видео материали и т.н.)? 

R1 – Книги, подкасти, лично обучение. 

R2 –  Постоянно се обучавам в дигиталната сфера, тъй като работя в този сектор. 

R3 – Магистърска степен, компютърни сертификати, допълнително обучение по CLIL 

методология. 

R4 – Книги, подкасти, семинари. 

R5 – През последните няколко години ходих на компютърни курсове, но нищо по медийно 

образование. 

Какъв вид обучение би било полезно за вас в областта на медийното образование за 

възрастни обучаеми (например какви теми и методи на преподаване)? Какъв вид материал 

може да ви бъде полезен в медийното образование за възрастни обучаеми? 

R1 – Вид обучение: Мисля, че тематичните срещи (от психология до дидактика) биха били 

полезни. Тип материал: раздаване, но също и конференции. 

R2 – Бих казал, че трябва да се обучава през цялото време, но обикновено аз съм този, който 

обучава други хора в тази област. 

R3 – Курсовете за непрекъснато обучение биха били полезни. 

R4 – Имам известни познания относно медийната грамотност, но не се смятам за експерт. Ще 

трябва да обучавам по конкретни теми, по лесен начин, за да мога да предам това знание на 

моите ученици. Бих искал да знам за налични онлайн инструменти, които могат да 

подпомогнат работата ми. През повечето време намирам онлайн съдържание предимно за 

деца. 

R5 – Бих искал да намеря прост и ефективен начин да науча възрастните на уменията, 

необходими за критично четене и тълкуване на новини в мрежата, както и на важността на 

защитата на техните профили в социалните медии. 
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Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други експерти в 

областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля, посочете кога, къде, 

как и с кого. 

R1 – Не 

R2 – Може да бъде организирано. 

R3 – По време на пандемията проучих система за видеоанализ на мачовете, за да мога да 

продължа да ръководя тренировките на момчетата, фокусирани върху изучаването на 

тактиката. За да развия това, посетих няколко уеб семинара, проведени от най-важните 

треньори и обучители наоколо. Понякога дори на чужд език. 

R4 – На локално ниво, но имаме същите проблеми. 

R5 – Често се сравнявам с други учители, но сме в една и съща ситуация и със същите трудности. 

Не сме идентифицирали добри практики, които да следваме. 

Моля, добавете още нещо, което искате да споделите по темата 

R1 – Няма 

R2 – Няма 

R3 – Вярвам, че няма граници и че формирането е постепенен и безкраен процес. 

R4 – Няма 

R5 – Съгласен съм с онези, които подчертават необходимостта от създаване на курс за 

обучение, който да отговаря на ежедневния живот на учениците. Обучителен курс с конкретно 

и смислено съдържание, което може да се използва в ежедневието. 

 

Интервюта Нидерландия 

Представете себе си и вашата организация. От колко време работите с възрастни обуаеми ( в 

неравностойно положение)? Каква е вашата роля и какви дейности извършвате (например 

образование, обучение, консултиране, социална работа, доброволчество, обществени 

услуги, изработване на политики и т.н.)? Вашата организация: име, поле на действие, 

държава, регион. 

R1 – Аз съм L., основател на Let’s Reach Success - компания, регистрирана в Амстердам, но която 

работи в световен мащаб и обслужва предимно хора от САЩ и други англоезични страни. 

В онлайн образователното пространство съм от около 7 години и за първи път преподавах чрез 

безплатно съдържание под формата на публикации в блогове, както и електронни книги. През 

последните години навлязох в индустрията на онлайн курсовете и сега създавам 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

112 
 

самостоятелни програми, които учат амбициозни предприемачи на различните аспекти на 

онлайн бизнеса. 

R2 – Името ми е M. D. и аз съм треньор по женско лидерство в Azkua. Работя с възрастни 

обучаващи се през последните 20 години като треньор и обучител в Лондон, Мелбърн и сега в 

Хага. Azkua е компания за коучинг и обучение, базирана в Хага. 

R3 – Аз съм преподавател, базиран в Хага, Нидерландия. По време на кариерата си в и извън 

университета съм участвал в различни образователни програми и дейности, фокусирани върху 

възрастни обучаеми. В университета се опитваме да стимулираме приобщаваща и 

разнообразна аудитория от студенти, като даваме възможност на групи от възрастни учащи, 

които имат малко дете или натоварен график, да посещават часовете и да могат да завършат 

своето обучение по избор и навреме. 

R4 – Аз съм обучител в индустрията на хотелиерството. Работя с компании, които искат да 

образоват своята работна сила в индустрията по конкретни теми, като например пътуването на 

гостите. Работя в района на Нидерландия.  

R5 – Аз съм консултант, обучител и лайф коуч, работещ за фондация, която се фокусира върху 

подкрепата на имигранти, хора, които не говорят местния език – холандски, и за хора с 

увреждания (главно млади възрастни). Аз съм базиран в Нидерландия, но основно работя със 

семейства в Амстердам. 

Според вашия опит кое според вас е най-често срещаното погрешно схващане за 

образованието на възрастни (предразсъдъци, роля в обществото, значение...)? Какво е 

общото възприятие за медийно образование за възрастни? 

R1 – Често срещано погрешно схващане за образованието за възрастни е, че хората по-трудно 

схващат нови концепции след определена възраст или започване на бизнес или друг проект. 

Това често се използва като извинение дори да не се опитват нови теми или интереси. Други 

им казват, че няма да успеят и в резултат на това се обезсърчават и често се сравняват с други 

учащи, които са започнали на по-млада възраст. 

R2 – Не съм сигурна да бъда ли честна. Като запален учащ, аз бих могла просто да привлека 

други запалени учащи като клиенти, но според моя опит жените, с които работим, постоянно 

научават нещо. Те имат желание да се развиват както лично, така и професионално. Може би 

дори до степента, в която те постоянно изпитват нужда от следваща магистърска степен, друга 

диплома, друга атестация. 

R3 – Някои често срещани погрешни схващания, които чувам от възрастни учащи, са, че нямат 

достатъчно време да отидат в университета или че се страхуват, че няма да успеят навреме с 

необходимите кредити, за да завършат и да успеят. Някои също се страхуват, че няма да се 

впишат в групата с по-малки ученици. 

R4 – Мисля, че много погрешни схващания около работниците в хотелиерството са, че те не са 

добре квалифицирани. Въпреки че може да не са притежатели на докторска степен, техните 
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способности и качества в много случаи са различни. Те са в състояние да изпълняват няколко 

задачи едновременно, имат бързо време за реакция, имат етикет как да накарат гостите да се 

почувстват добре дошли и важни, а също така имат голяма емоционална бариера. Докато те, 

като преподаватели за възрастни, може да не се възприемат като най-лесната група за работа, 

уменията, на които са обучени, са различни и понякога много по-сложни, отколкото за други 

групи обучаеми. 

R5 – Вярвам, че често срещано погрешно схващане е, че те не са в състояние да се представят 

със скоростта - ниво на реакция, мислене и разбиране, необходими за живот в общество на 

цифрови номади. Вярвам, че са способни, стига да се запознаят с техниката. 

Според вашия опит кои според вас са най-честите предизвикателства по отношение на 

образованието за възрастни и медийната грамотност за възрастни обучаеми? Какви са 

основните трудности при работа с възрастни обучаеми? 

R1 – Едно често срещано предизвикателство е кривата на обучение. Това е най-вече умствена 

бариера, но често хората няма да започнат да учат нещо само защото разликата между мястото, 

където са в момента, и крайния резултат (след като са научили и приложили това конкретно 

нещо) е твърде голяма. Това предизвикателство може да бъде преодоляно чрез разбирането, 

че всичко е процес и всичко, което трябва да направят сега, е да направят първата стъпка. 

Друга пречка може да бъде липсата на технически познания. Ако онлайн програма изисква 

използването на нова платформа или приложение, възрастните обучаеми може да се уплашат 

и да не се чувстват комфортно. 

R2 – За нашата целева група, когато става дума за обучение на възрастни, това обикновено са 

време и пари. С натоварени кариери и животи те се борят да отделят толкова часове, колкото 

желаят. А понякога парите са проблем. Коучингът и обучението са инвестиция. И много жени 

са склонни да инвестират в другите и по-малко в себе си. По отношение на медийната 

грамотност не съм сигурен. Много от нашите клиенти четат и слушат медии от няколко 

държави, тъй като много от тях са международни.  

R3 – По отношение на организацията: Времето и капацитетът на учебната програма са най-вече 

препятствията, с които се сблъскваме. Не само, че просто нямаме достатъчно време, за да ги 

научим на всичко, което искаме, но и че понякога трябва да дадем приоритет на определени 

предмети, които оформят нашата учебна програма и се продават по-добре. По отношение на 

работата с възрастни учащи: Страх от провал. Когато работят с цифрови устройства в 

мултикултурна класна стая с много поколения, понякога възрастните учащи се чувстват 

срамувани да задават технически въпроси, на които техните връстници вече знаят отговора. 

Понякога те също се страхуват да „щракнат върху грешния бутон“, но, разбира се, това също 

зависи от възрастта на възрастния обучаем, който е в класната стая.  

R4 – Мисля, че едно от най-честите предизвикателства в индустрията на хотелиерството е не 

само да се убедят работодателите във важността на обучението на възрастни обучаеми на 

необходимите умения, но и да се убедят служителите в добавената стойност от посещаването 
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на обучения. В областта на медийната грамотност е важно те да имат достъп, да анализират 

критично и да оценяват информацията и данните, които идват от системите, с които работят 

хотелите и ресторантите. 

R5 – Вярвам, че голямо предизвикателство е да измъкнем възрастните учащи се от зоната им 

на комфорт и да ги видим да експериментират с нови технологии. Понякога се страхуват от 

технологиите и се страхуват дори да се опитат да работят с тях. Те просто казват „Не знам как 

да работя с това“ и го прибират. Обучителите на възрастни понякога не разполагат с 

педагогически инструменти за това как да подходят към подобни ситуации. Също така смятам, 

че не само обучителите на възрастни трябва да имат познания как да подходят към възрастните 

обучаеми по отношение на дигиталната медийна грамотност. Мисля, че всеки гражданин носи 

отговорност. 

Какъв е общият профил на възрастните обуаеми, с които обикновено работите? Кои са 

основните пречки, които ги възпрепятстват да подобрят своята медийна грамотност (време, 

интерес, икономически фактори)? 

R1 – Възрастните учащи, с които обикновено работя, са хора, които искат да напуснат работата 

си и да започнат бизнес. Те са недоволни от текущата си реалност, наясно са с бизнес 

възможностите, налични онлайн, обмислят идеи и търсят начини да печелят отстрани, 

консумират безплатно съдържание по темата, следват хора в индустрията и мислят да 

инвестират в програма, така че да могат да научат тънкостите на стартирането на своя бизнес. 

Някои от нещата, които ги спират да направят продукт, може да са липса на време (което често 

показва, че приоритетите им не са в синхрон с бизнес целите им), мислене, че отнема твърде 

много време, за да успеят, сравняване с други, които вече са на пълен работен ден собственици 

на бизнес и се чувстват така, сякаш не могат да стигнат дотам, затрупани от всички съвети 

онлайн и не са сигурни кой експерт да слушат или не са готови да инвестират в програма за 

самостоятелно обучение. 

R2 – Нашите възрастни обучаеми са международни, жени професионалисти и предприемачи. 

R3 – Вярвам, че като цяло това е време и икономически фактори. Много възрастни искат да 

учат, но понякога са заети с другите отговорности, които имат в живота и просто не само нямат 

време, но още повече, че нямат енергията и капацитета да учат. 

R4 – Предимно времето и интересът/мотивацията са препятствията, с които се сблъскваме. 

Много от възрастните обучаващи се, просто са доволни от уменията, които имат, тъй като ги 

придобиват през деня на работа. И най-вече когато има нужда от обучение, компаниите в 

бранша не плащат допълнителното време за обучение за придобиване на умения. Това 

допълнително не мотивира възрастните учащи се да участват. Икономическите фактори не 

играят голяма роля, тъй като основно компаниите плащат за обученията.  

R5 – Работя с хора със специфични нужди. Имам клиенти с увреждания, живеещи в споделени 

жилища, които изпитват самота, така че работя с тях върху разбирането на основната причина 

зад техните емоции. В областта на образованието изнасям презентации, индивидуални 
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коучинг сесии за възрастни обучаеми в сферата на бизнеса, предимно бивши приятели. Най-

голямата пречка, която бих посочил, е времето. 

Кои са основните трудности на възрастните при използване на медиите? Какви са основните 

умения, които възрастните трябва да развият, за да придобият медийна грамотност, 

използвайки всички форми на комуникация (напр. информираност, достъпност, 

безопасност,представяне, критично мислене)? 

R1 – За да се възползват максимално от онлайн образованието, възрастните трябва да бъдат 

отворени към изучаване на нови концепции и промяна на настоящите си вярвания. Да бъдете 

в съответствие с новия предмет и да отделяте време за него всеки ден или на всеки няколко 

дни. Да го превърнем в приоритет и да инвестираме не само време, но и енергия и фокус. Да 

имат желание да прилагат наученото. За да слушат активно лекции, водят си бележки и след 

това ги преглеждат отново. Да решат също как знанието може да бъде приложено в живота им, 

как могат да му дадат собствено значение и да го персонализират към своя начин на живот, 

мислене и визия. 

R2 – Мисля, че критичното мислене става най-важното нещо за нас в бъдеще. Медиите са 

навсякъде и ние трябва да сме по-наясно с източника на информация, кой финансира 

определени канали, кой има полза от какъв вид новини и др. 

R3 – Вярвам, че трябва да разберат, че в дигиталния свят нищо не е 100% безопасно, че може 

би веднъж ще направят грешка, ще натиснат грешен бутон или ще затворят важна страница. Но 

без да опитват и правят грешки, те никога няма да се научат. Така че ключът е да се 

съсредоточите върху създаването на информираност, свързана с безопасността, но също и да 

стимулирате критичното мислене, необходимо, за да станете медиен номад. 

R4 – Най-често се борят с интерпретацията на това, което виждат. В дигиталния свят нещата се 

движат много бързо, екраните се сменят с едно кликване. Те трябва да развият умения за 

критично мислене и да бъдат по-наясно с общия общ външен вид на платформата. 

R5 – Би било полезно, ако има брошура от А до Я за медийна грамотност за възрастни учащи, 

която описва всички основни понятия, свързани с темата. Понякога от възрастните обучаеми се 

иска да активират „двуфакторна проверка“, за да използват например своето онлайн 

банкиране. Те не са наясно защо е необходима тази стъпка и нямат разбиране как да направят 

това, за да получат отново достъп до акаунта си. Така че в тази насока е важно не само те да 

бъдат обучени на своето критично мислене, но и на основите на медийната грамотност. 

Как мислите, дали пандемията от Covid-19 е повлияла на обучението на възрастни за 

медийна грамотност? Пандемията влоши ли нуждите на възрастните да придобият умения 

за медийна грамотност? 

R1 – С пандемията всеки прекара повече време у дома и пред екрана от всякога в историята. 

Това отвори очите на хората за наличните онлайн възможности, за това колко удобно всъщност 

е онлайн образованието, за по-добри начини да използват свободното си време и да 

придобиват нови умения. 
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С това увеличено търсене все повече и повече собственици на бизнес „пакетираха“  знанията 

си в курсове и започнаха да обслужват тези хора. Станаха достъпни онлайн програми по всички 

теми, за които можете да се сетите, и повечето от тях бяха наистина ориентирани към 

резултатите. Хората вече могат да достигнат до „крайъгълен камък“ или да научат всяко ново 

умение за „нула време“, да вземат само информацията, от която се нуждаят, без да е 

необходимо да инвестират отново в друга програма. 

По време на пандемията индустрията на онлайн курсовете избухна. 

 

R2 – Covid 19 направи всички наши обучения и коучинг онлайн. Докато преди се срещахме 

редовно лице в лице, това вече не беше възможно. Zoom срещите и събитията се превърнаха 

в норма. И очакваме да продължи по някакъв хибриден начин (онлайн и лице в лице) занапред. 

Що се отнася до медийната грамотност, изглежда, че все повече и повече поляризирани 

новини се споделят по време на Covid. Хората и събитията много пъти са били или черни, или 

бели. Човек трябваше да търси малко „по-сива“ перспектива или да прочете и двете 

перспективи, за да получи по-цялостна картина. Поради това смятам, че критичното мислене 

(както беше споменато по-горе) ще бъде от решаващо значение за всички нас да вървим 

напред. 

R3 – Пандемията определено ускори дигиталните умения и способности на много възрастни 

обучаеми. Докато преди са имали затруднения да представят презентация, сега те могат да 

поставят презентация, да споделят екран, да включват видео и аудио материали, да управляват 

чат едновременно. Това ги направи много по-способни да изпълняват много задачи онлайн и 

за мнозина повиши увереността им по отношение на техните цифрови възможности. 

R4 – Пандемията Covid-19 всъщност не помогна много за ускоряване на уменията за медийна 

грамотност в индустрията на хотелиерството. Въпреки че може би в личния живот служителите 

са станали по-разбираеми в технологиите или са взели курс, субсидиран от правителството, в 

рамките на индустрията, като целта е била оцеляването на бизнеса и стратегиите за 

намаляване/спестяване на разходи, а не инвестиции. 

R5 – Това принуди обучаващите възрастни да се докосват по-често до технологиите и 

цифровите инструменти. В Нидерландия имаше период от време, в който гражданите не 

можеха да виждат например своите баби и дядовци, тъй като те бяха класифицирани като 

високорискова група. Възрастните обучаеми трябваше да се запознаят с използването на 

FaceTime например, за да могат да се свържат със семействата си. Това помогна, но след като 

регулациите бяха премахнати, всичко се върна както си беше. 

Какъв вид  обучение в тази област сте получили през последните 3 години, с цел да ви 

помогне в работата ви? Ако има такова обучение, то какъв вид е (например лице в лице, 

конференция, семинари, писмени или видео материали и т.н.)? 

R1 – Обучението ми никога не спира, но често е под формата на учене от опит, използване на 

цялото съдържание в моите области на експертиза, до което мога да се докопам, и 

инвестиране в програми от предприемачи, на които гледам и от които искам да се уча. Всичко 

това е под формата на писмен или видео материал. 
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R2 – Преминах няколко обучения за травми онлайн, допълнително сертифициране за коучинг 

в Обединеното кралство (на живо), обучение за коучинг за взаимоотношения и други. 

R3 – Основно кратки обучения, напр. „как да“ видеоклипове, свързани с използването на 

Microsoft Teams и Zoom за целите на онлайн обучението. 

R4 – Посещавал съм няколко конференции по хотелиерство - напр. HoreCava и са наблюдавали 

главните мениджъри на хотели, за да видят как изглежда работата им в „новото“ нормално. 

R5 – Възползвах се от държавната субсидия и направих няколко онлайн обучения. Също така, 

разбира се, посещавам всички съответни онлайн семинари и конференции, свързани с 

благосъстоянието на възрастните, коучинг и насоки. 

Какъв вид обучение би било полезно за вас в областта на медийното образование за 

възрастни обучаеми (например какви теми и методи на преподаване)? Какъв вид материал 

може да ви бъде полезен в медийното образование за възрастни обучаеми? 

R1 – Вярвам, че всичко необходимо вече е там. Има различни инструменти и методи за 

предоставяне на информация и всеки може да избере това, което му подхожда най-добре въз 

основа на неговия стил на учене/преподаване. 

R2 – Критично мислене. 

R3 – Вярвам, че са необходими обучения, които са свързани с групово участие и групово 

сътрудничество. Трудно е да се задържи вниманието на всички участници онлайн. 

Преподавателите трябва да са наясно с различните инструменти и най-добри практики, 

свързани с онлайн обучението, които могат да допринесат за положително групово 

сътрудничество и участие.  

R4 – Определено повече системно обучение за служителите, както и общо обучение за 

различен телефонен софтуер. Възрастен служител не винаги може да обясни на госта как да 

влезе в wifi, защото самите те може да не знаят това. Основата за някои трябва да е солидна. 

R5 – Както споменах по-рано, ръководство от А до Я за медийните инструменти.  

Имате ли възможност да обсъждате и споделяте идеи и добри практики с други експерти в 

областта на местно, национално и европейско ниво? Ако е така, моля, посочете кога, къде, 

как и с кого. 

R1 – Да, на национално ниво. Чрез моя блог, подкаст, канали за социални медии и всяка друга 

платформа, на която съм, имам шанса да се свържа с други експерти в областта и да си 

сътрудничат, да обменят идеи и да се подкрепят взаимно. Социалните медии са особено 

полезни за това. Този, който работи най-добре за мен в момента е Instagram. 

R2 – Свързан съм с няколко коучинг групи както в Нидерландия, Обединеното кралство, така и 

в световен мащаб. 



Essential needs of educators to support adult learners with fewer opportunities  

118 
 

R3 – Имаме срещи на персонала в университета, така че да, на местно ниво се консултирам с 

колеги от други отдели. 

R4 – Говоря на местно (Амстердам) и национално (в Нидерландия) ниво с други 

професионалисти в хотелиерството. Най-често по време на обяд или по време на събития. 

Също така разговарям с много компании, като събирам данни за често срещаните проблеми, 

които имат в своите организации. Също така обучавам лица (напр. висше ръководство) по 

различни теми. 

R5 – Да, на всички нива: с колеги във фондацията, а също и по време на обучения, конференции 

и онлайн семинари.  

Моля, добавете още нещо, което искате да споделите по темата 

R1 – Няма 

R2 – Мисля че е това      Късмет! 

R3 – Няма 

R4 – Няма 

R5 – Няма 

 

 
 


