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1. Въведение

1.1.

Контекст

Всеки човек има правото да продължава да учи през целия си живот – от
люлката до гроба. Въпреки това, децата, младежите, възрастните и хората
в напреднала възраст имат различни нужди, мотивация и изисквания към
ученето. Докато възрастните са мотивирани да продължават да учат
главно защото трябва да напредват в професията си или да се справят с
предизвикателства и конкуренция, мотивацията на гражданите в
напреднала възраст (над 65 г. или пенсионери) е най-вече лична – да си в
крак с времето, да се интегрираш в едно постоянно променящо се
общество, да знаеш повече за средата, или защото искат да бъдат активни
и креативни във времето и пространството, при осъществяване на
дейности, които носят удовлетворение.
В зависимост от своите цели и задачи всяка образователна институция
проектира
своите
образователни
интервенции
(компетенции,
педагогически подходи, съдържание, материали и пр.). Нашата целева
група са възрастните граждани, а нашата задача е подобряване на
качеството на живот (КЖ) на възрастните учещи.
При този сценарий се включват три аспекта – изискванията на възрастните
граждани, проектирането на образователната интервенция и крайната цел
за подобряване на КЖ. КЖ има различни измерения и аспекти, и също и
обективна и субективна страни, някои от които могат да се подобрят чрез
образование, докато други – не. В допълнение, някои аспекти имат поголямо значение предвид потребностите на възрастните и техния
потенциал. Анализът, проведен като част от проекта QEduSen определи
следните характеристики на КЖ – физическо и психологическо
благосъстояние, осъзнат контрол, социална интеграция, участие,
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личностно удовлетворение и личностен растеж. Образователните
компетенции във втората част на анализа бяха изведени. На базата на тази
информация стана възможно дефинирането на характеристиките, които
дадена образователна институция трябва да притежава, за да могат
възрастните учещи да постигнат тези компетенции.
Настоящият инструментариум за оценяване няма за цел да прави оценка
на компетенциите или знанията на учещия. Нито пък се опитва да оценява
КЖ на учещия, при наличието на толкова много други инструменти за
оценяване 1. Целта на настоящия инструментариум е да се оцени самата
образователна институция, или с други как тя организира и осъществява
своите курсове и дейности.

1.2.

Инструментариум

Този Инструментариум за оценяване се допълва от Ръководството
„Образование и качество на живот при възрастните граждани“, като и
двете публикации следва да се разглеждат като едно цяло. Ръководството
предлага въведение в концепциите за КЖ, изискванията на възрастните и
образователния потенциал, и предлага примери и добри практики. Ако
нямате опит в преподаването на възрастни или вашата институция сега
започва курсове за възрастни, тогава първата стъпка трябва да бъде да
прочетете Ръководството преди да преминете към този Инструментариум.
При всички случаи, ще ви е от по-голяма помощ да прочетете най-напред
Ръководството, тъй като то ще ви запознае с някои от термините и темите,
за които става въпрос и в Инструментариума.
Инструментариумът за оценяване предлага методология, набор от
индикатори, както и процедура за оценяване, които ще ви помогнат да
оцените качеството на вашето институция, да определите нейните
слабости и да я подобрите от гледна точка на въздействието, което тя
оказва, върху КЖ на възрастните. Този набор от индикатори за качеството
може да се използва по два начина – или вътрешно от членовете на екипа,
или от външни оценители, с други думи – като начин за самооценяване, за
събиране на идеи и предложения, или като начин за акредитиране на
институцията.

Виж Глава 1. “Качество на живот” в Ръководството “Образование и качество на
живот при възрастните граждани”
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Индикаторите са предназначение не само за оценяване, но и за да ви
помогне да разберете кои образователни характеристики са важни, както и
да предложат някои съвети. Те могат да се използват да покажат слабите
страни и потенциала на дадена образователна институция и по този начин
да подпомогнат ръководителите, техническия персонал и Обучаващите в
повишаване на качеството и образователното въздействие на тяхната
институция.
И накрая, Инструментариумът за оценяване може да се използва от трети
страни (като взимащите решения, асоциации, малки и средни
предприятия), за да могат да определят дали дадена институция
осъществява педагогическа дейност по най-подходящия начин.

1.3.

Проектът QEduSen

Настоящето Ръководство представлява част от резултатите по проекта
QEduSen “Инструментариум за оценяване на образованието за възрастни с
цел подобряване на качеството на техния живот”.
Този проект се осъществява с подкрепата на Програмата „Учене през
целия живот” на Европейския съюз, № 518227-LLP-1-2011-1-ESGRUNDTVIG-GMP от октомври 2011 до октомври 2013
Повече информация за проекта ще намерите на http://www.edusenior.eu, а
за Програмата „Учене през целия живот” на Европейския съюз на
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.
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2. Процесът на оценяване

2.1.

Мотивация

Настоящият Инструментариум за оценяване е създаден с цел оценяването
на дадена образователна институция, обучаваща възрастни учещи (над 65
г. или пенсионери), чиято основна мотивация да продължат да учат е
лична, а не свързана с работата. В този контекст оценяването се провежда
от гледна точка на въздействието, което образователната интервенция има
върху качеството на живота на учещите.
Настоящият Инструментариум за оценяване не измерва КЖ на учещите.
За тази цел има налични много други инструменти и въпросници (виж
Глава 1 от Ръководството).
Целта на този Инструментариум е да оцени вашата институция. Ясно е, че
това е много амбициозна цел, която не е лесно постижима, и ние
признаваме тези ограничения. Съществуват най-различни видове
образователни институции със силно различаващи се цели. Целевата група
на всяка една институция също може да бъде много различна (възрастни в
добро здраве, възрастни емигранти или възрастни в риск, и др.),
социалният контекст на дадената институция и нейните ограничения също
могат да са много различни. Тези фактори означават, че изчерпателно,
стриктно и обективно оценяване е невъзможно. Въпреки това, сме взели
тези ограничения под внимание при разработването на настоящия
Инструментариум като мощно средство, което не е насочено към
оценяване за получаване на признание, където високият резултат е найважната цел, а по-скоро следва да се прилага в дадена институция, заедно
с Ръководството, като практически ориентирано средство за преценка как
да повишите качеството на вашата институция.
Можете да прилагате този Инструментариум:
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•

•
•

за разкриване на слабите страни на вашата институция и
получаване на информация как да увеличите въздействието на
образователните дейности върху КЖ на вашите възрастни
обучаеми (Фигура 1)
за получаване на вътрешна или външна акредитация (Фигура 2)
за разбиране, кои образователни характеристики (курсове,
дейности и др.) са най-подходящи за въздействие върху аспектите
на КЖ (Фигура 3)

Фигура 1. Може да използвате Инструментариума за оценяване за
разкриване на слабостите и потенциала на дадена институция и за
повишаване на нейното качество

Фигура 2. Инструментариумът може да се използва за акредитиране от
външни оценители, за съвети и препоръки, относно подобряването на
качеството на вашата институция
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Фигура 3. Инструментариумът може да се използва, за да се разбере кои
са най-подходящите характеристики, способни да влияят на качеството
на живот на възрастните
След проведената фаза на оценяване на проекта, този Инструментариум
показа, че може да бъде много полезен:
• като чек-листа за посещение с учебна цел в дадена институция.
Индикаторите са полезни, тъй като предлагат проверовъчен списък
на институционалните характеристики, с цел да не се пропуснат
някои от аспектите
• за да се получат предложения и идеи, ако искате да разработите и
започнете образователна програма за възрастни
• на оперативно ниво, за да се разберат в детайли най-подходящите
действия и дейности за повлияване на КЖ на възрастните.
Ръководството „Образование и качество на живот при възрастните
учещи“ представя основните концепции, докато в този
Инструментариум за оценяване теоретичните концепции се
предлагат по един много практичен начин. Инструментариумът
използва Ръководството като референтна литература за
намирането на теоретичните основания, опит, контекст и др. Това
е двупосочна връзка – четящите Ръководството могат да използват
Инструментариума като друг източник на примери.

2.2.

Цел

Настоящият Инструментариум за оценяване е създаден, за да се определи
образователната интервенция на дадена институция, която включва
(Фигура 4):
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•
•
•
•

•
•
•

Персонал: ръководители, технически лица, преподаватели и др.
Процеси, методологии и организация на институцията
Материали, дейности, курсове и прилагани педагогически подходи
Резултати и въздействия – субективното възприемане от страна на
възрастните на лекциите и дейностите, в които те участват

Образователна
институция
Ръководители,
персонал, учители,
фасилитатори
Среда, стратегия
Процеси, контекст,
организация

Възрастни учещи
Повишено знание,
умения
и
компетенции
• Въздействие върху
КЖ
•

•
•

Образователна интервенция
Курсове, дейности
Педагогики, модели

Инструментариум за оценяване QEduSen

Налични оценъчни
инструменти за КЖ

Фигура 4. Инструментариумът има за цел да оцени образователната
институция и процесите в нея, а не самото КЖ
Този Инструментариум за оценяване не е предназначен за:
• Оценяването на КЖ на възрастните учещи
• Оценяване на компетенциите и уменията на възрастните учещи
• Оценяване на образователната институция по други критерии,
различни от въздействието върху КЖ
Образователна интервенция
Образователна
институция
•
•
•

Ръководители,
персонал, учители,
фасилитатори
Среда, стратегия
Процеси, контекст,
организация

•
•

Курсове,
дейности,
съдържание
Педагогики, модели

•

Обратна връзка
Отчет
за
напредъка,
мониторинг,
вътрешно
оценяване

Възрастни учещи
•
•

Повишено знание,
умения
и
компетенции.
Въздействие върху
КЖ

Фигура 5. Интервенцията и обратната връзка могат да се наблюдават
за получаване на доказателства за оценяването
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Оценяват се само вътрешните процеси в институцията, но може да се
придобие информация от различни източници, за да се определи
ефективността и качеството на институционалната дейност. Един от тези
източници е какво прави институцията (образователна интервенция във
Фигура 2), а друг - какво е въздействието (Обратна връзка във Фигура 2).
Така, въпреки че възрастните учещи не са цел на настоящия
Инструментариум за оценяване, обратната връзка от тях е един от найважните източници на информация за оценяване на институцията.

2.3.

Оценяващият

Настоящият Инструментариум може да се използва по два начина (Фигура
6):
1. Като проверовъчен списък за самооценяване – ръководителите,
техническите лица или учителите, които искат да узнаят, дали работят
по правилния начин за повишаване на КЖ на техните обучаеми, или,
които искат да разберат какви други възможности съществуват, могат
да отнесат до индикаторите или препоръките.
2. Като средство за външно оценяване. В този случаи лице, извън
институцията, с опит в образованието за възрастни, може да приложи
методологията за оценяване за даване на окончателна оценка и
препоръки.
В първия случай (самооценяване) не съществува стриктна методология за
прилагането на настоящия Инструментариум за оценяване. Тъй като ние
приемаме, че вече сте добре запознати с институцията си, можете да
преминете направо към индикаторите и да се фокусирате върху
аргументацията за дадения индикатор и съответните препоръки.
Във втория случай трябва да се следват и прилагат стъпките и процесите,
описани в следващия раздел. Единствено този втори случай се отнася за
лицето, изпълняващо ролята на оценител.
Оценителят трябва да притежава следните компетенции:
• Базисни познания за концепциите за КЖ, потребностите на
възрастните, педагогиките и образователните дейности. Всички
тези концепции са описани в Ръководството.
• Доказан опит в образованието за възрастни
• Опит в процесите, свързани с оценяването – събиране на
информация, провеждане на интервюта, докладване
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•

10

Познаване на всички индикатори в настоящия Инструментариум за
оценяване и изисквания от тях доказателствен материал; разбиране
на връзката между измерението и обосновката за всеки индикатор.

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Вътрешно оценяване (1)

•

•

Използване на
Инструментариума за:
Познаване на връзката между
институционалните аспекти и как
те влияят върху КЖ
Събиране на идеи и препоръки за
подобрения

Външно оценяване (2)

Оценител

Препоръки

Фигура 6. Тази методология за оценяване може да се прилага за вътрешно (1) и
външно (2) оценяване, където индикаторите са източникът на информация. И в
двата случая целта е да се стигне до препоръки за подобряване на качеството
на образователната институция
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2.4.

Индикатори за качество

Съществуват 7 образователни аспекти и 7 аспекти на КЖ, към които са
съотнесени всички индикатори (Таблица 2).

Образователни аспекти
1. Институция – среда (материална) и оперативна логика (как се
предлагат и са организирани услугите)
2. Управление и организация, включващи:
a. главните цели на институцията (цели и стратегически
задачи), вътрешни процеси в институцията, управленски
решения и вътрешни правила
b. как се осъществява дейността в рамките на институцията,
дали е регулирана или се реализира на базата на рутинни
процедури и традиции
3. Образователни модели – начините, по които се поднася учебното
съдържание и дейности. Това включва формални, неформални и
информални модели, но образователните модели повече се отнасят
за:
a. как се осъществява образованието в самата институция (а
не как се предлага даден специфичен курс)
b. методическата
рамка,
която
предопределя
как
образованието
ще
се
осъществява
впоследствие
(педагогики, курсове, съдържание, оценяване)
4. Педагогика – прилагане на техники и образователни методи в
курсовете и дейностите
5. Курсове – всякакъв вид учебен процес, с участието на
преподавател, със съответен учебен план, дори и когато този план
не е формализиран (съдържание,целеви компетенции, педагогика,
разпределение на времето, цели, оценяване), например:
a. Формални курсове от практически характер, като курсове
по ИКТ и езици, където учещите придобиват главно
практически умения
b. По-формални или теоретични курсове, като икономика,
социология, философия, история, изкуство и др., където
учещите придобиват специфично знание в тези области
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c. По-информални курсове, като готварство, художествени
занаяти, танци, хорово пеене, театрални трупи и т.нат.
(където има учебен план)
6. Дейности – всеки вид учебен процес, където учителят не е
постоянно ангажиран и няма учебен план, например:
a. уебсайт, конференции, дадена дейност за популяризиране
b. проучвания или проектни дейности
c. пътувания с учебна цел, организирани от учещите, обеди,
вечери и други социални дейности
d. извънучебни дейности като участие в хор или театрална
трупа (организирани като дейности в свободното време)
7. Персонал и обучаващи – включва оперативното ниво на персонала
–
координатори,
учители,
Обучаващи,
фасилитатори,
административен състав и др.
a. компетенции и умения
b. функции и отговорности

Аспекти на качеството на живот
1. Физическо здраве. Подобряване на:
a. здравословното състояние на човека, намаляване на
болката и облекчаване на симптомите на заболяването
(изискващи намалена употреба на лекарствени средства
или посещения при лекар), или повишаване на
независимостта
b. знания за процеса на стареене като цяло, заболяванията или
здравословните навици; намаляване на риска, забавяне на
влиянието
на
стареенето
или
подобряване
на
себевъзприятието.
2. Психологическо здраве. Повишаване на:
a. положителните нагласи към процеса на стареене
b. когнитивно и умствено функциониране
c. защитни фактори срещу психологически разстройства като
депресията
3. Интегриране.
a. чувство за интегрираност в обществото, с повече
комуникативни и социални умения
b. подобрено знание за средата
4. Участие. Повишено участие
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5.

6.
7.

8.

a. в образователната институция
b. в общността, семейството, кръга от приятели
c. в обществото като цяло
Това участие може да се насърчава чрез създаване на, споделяне
или да бъдеш активен елемент в дадена група
Контрол. Отнася се до повишаване на осъзнатия контрол
(вътрешен и външен, първичен и вторичен).
a. подобряване на уменията и компетенциите на учещите да
дискутират, преговарят и комуникират, но също така и да
приемат и (се) адаптират.
b. придобиване на умения учещите да анализират и да знаят
повече за себе си и как са свързани с обкръжаваща среда
(връзки с другите хора)
Личностен растеж. Повишаване на оптимизма, мотивацията,
енергията за работа
Личностно удовлетворение. Полезно и приятно прекарване на
времето, чувство за удобство, отделяне на време за себе си,
ползотворно за личността свободно време.
Индиректен трансфер. Този индикатор не се отнася пряко към
някои от предходните аспекти на КЖ, но води до повишаване на
качеството на институционалната дейност и нейната ефективност
за повлияване на КЖ на възрастните учещи, и следователно може
да засяга всички аспекти на КЖ.

Структура на индикаторите
Всеки индикатор има следната структура
• Идентификационен номер – пореден номер за лесно проследяване
• Име – кратка описателна фраза
• Източник – предлаганите източници за събиране на доказателства
• Образователен аспект – един или няколко от гореспоменатите
аспекти, в които институцията притежава контрола и властта да
действа
• Аспект на КЖ – един или няколко от гореспоменатите аспекти,
които могат да оказват влияние върху КЖ на възрастния учещ.
• Обосновка – описание на индикатора, защо трябва да бъде взет под
внимание, какво е взаимоотношението между образованието и КЖ.
Как даденият индикатор, КЖ и институционалния аспект се
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съотнасят помежду си. Как се повишава КЖ посредством
въпросната образователна дейност.
• Доказателства – как оценителят може да провери дали са покрити
изискванията за дадения индикатор.
• Препоръки – могат да дадат информация на оценяващия за
потенциален пропуск на институцията за покриване на
изискванията на индикатора.
Всички индикатори са представени в таблици (Фигура 7) и в Раздел 3

Фигура 7. Примерен индикатор

2.5.

Методология

Методологията за оценяване преминава през следните стъпки:

Събиране на информация
Оценяващият следва да проведе първоначална среща с ръководителя на
институцията. Единствено при наличие на желание и одобрение от страна
на ръководителя ще бъде възможно да се добият първоначални
впечатления за институцията и да се получи достъп до документацията и
останала част от персонала. Всеки индикатор включва доказателства и
свидетелства, които следва да се вземат под внимание, но преди да се
разгледат отделните индикатори, е необходим общ поглед върху самата
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институция; информацията трябва да се събира (Фигура 8) от следните
източници:
• вътрешните правила и наредби, листовки, документи, уебсайта
• списък на предлаганите курсове и дейности, учебен план, снимки,
дневници
• оглеждане на образователната среда
Контактно лице от персонала (техническо лице, координатор) и
представител на обучаващите трябва да придружават оценителя и да му
помагат при събирането на информация. По време на този етап
оценяващият може да попита представителите на персонала и обучителя
• за неписаните правила или работни навици, общите
организационни правила
за наличието на някакви съмнения, относно събираната
информация

Обща информация

Първи контакт с ръководителя, персонала,
Оглед
Материали, уебсайт, брошури
Вътрешни правила, педагогически планове и др

Оценител
Фигура 8. При първоначалния контакт оценяващият наблюдава и събира
необходимата информация

Интервюта
След като е събрал първоначалната информация (курсове, дейности,
брошури, вътрешни правила, снимки, бюлетини и пр.), оценителят трябва
внимателно да прочете всички изисквания към дадения индикатор
(Фигура 9), за да подготви въпроси за интервюиране на всеки от следните
длъжностни лица или групи:
• ръководител
• персонал, технически лица, Обучаващи
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• учещи
Не би било реално да се очаква оценяващият да се срещне с всички
преподаващи и учещи. Срещите следва да се организират на базата на
произволна извадка от обучаващите (около 10 % от обучаващите, при
минимум от 5) и учещите (2 % от учещите и минимум 10). Всички
представители на персонала и учещите трябва да имат най-малко
едногодишен учебен опит в рамките на институцията. Едва след тази
среща, оценяващият може да удължи продължителността на етапа или да
се свърже със специфични представители на персонала, съобразно своите
собствени критерии.
Всички тези интервюта и заключенията, направени следствие на други
наблюдения, следва да се записват в дневник (дата, час, отделено време,
разгледани документи, описание на процеса, приетите действия и рутинни
процедури и прочие). Този дневник е конфиденциален и трябва да остане
притежание на оценяващия.
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Индикатор

Събрана информация
Наблюдения
Материали, уебсайт, брошури
Вътрешни правила, учебни планове и
др.

Бележки, въпроси, съмнения, др.
(Подготвяне на интервютата)

Ръководител, персонал,
обучаващи, възрастни учещи

Оценител
Фигура 9. На базата на събраната информация и информацията,
необходима за оценяване на всеки индикатор, оценяващият анализира
институцията в по-голяма дълбочина (интервюта, посещения в класните
стаи, разговори с определени обучаващи и др.)

Оценяване
Скалата за оценяване трябва да се попълни (Приложение I), при
остойностяване на всеки един индикатор (Фигура 10). Tова не е
психометрично изследване, затова Скалата не оценява дали оценителят се
съгласява или не се съгласява със съответния индикатор. Използва се
модел за „оценяване на цялостното представяне“, на базата на
свидетелствата и доказателствата, отнасящи се до всеки индикатор. При
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този модел всеки индикатор получава оценка на базата на нивото, на което
са покрити изискванията на индикатора.
Индикатор

Събрани доказателства
Интервюта с учещите, персонала, обучаващите,
ръководителят
Наблюдение
Материали, уебсайт, брошури
Вътрешни правила, педагогически планове и др.

Форма за оценяване

Оценител
Фигура 10. Процедурата по оценяване се извършва на базата на
изискванията за всеки индикатор (характеристики, необходими
доказателства) и оценяването на степента, до която
доказателственият материал показва, че институцията отговаря на
съответните потребности
Всеки индикатор посочва между 2 и 5 изисквания (които представляват
необходимите за покриване критерии, характеристиките на индикатора).
Оценяващият трябва да прецени дали изискванията са спазени по
адекватен начин, в съответствие с описанието в индикатора (обосновка).
Този процес е показан на Фигура 10.
Оценката, присъдена на даден индикатор, ще бъде по-висока или по-ниска
в зависимост от слабостите или аспектите на качеството. В тази скала за
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оценяване, оценките варират от 0 до 5, където 3 е праговото ниво,
индикиращо минимално приемливото ниво (Таблица 1). Тъй като това не е
скала, а оценка, могат да се използват десетични знаци между различните
стойности.
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Таблица 1. Оценка и описание за оценяване на индикаторите.
Оценка

Описание

0–Няма
доказателства

Липсва минималния брой доказателства, необходими
за оценка на индикатора

1 –Много слаб

Отговаря на изискванията на индикатора, но с
множество или значими слабости

2 –Слаб

Отговаря на изискванията на индикатора, но с някои
слабости

3 –Приемлив

Отговаря
на
изискванията
задоволително (прагово ниво)

4 –Добър

Отговаря на изискванията на индикатора с някои
аспекти на високо качество

5 –Много добър

Отговаря на изискванията на индикатора, всички
аспекти на високо качество

на

индикатора

Праговото ниво се равнява на оценка 3–даден индикатор получава оценка
3 (Приемлив), когато всички изисквания (изискваните доказателства и
свидетелства) са покрити, базирано на събраната от оценяващия
информация.
Оценка 2 се дава, когато институцията отговаря на изискванията с някои
слабости, както следва:
a. Проблеми
с
доказателствения
материал.
Част
от
доказателствата, свързани с изискванията, е незадоволителна;
изискванията не са покрити
b. Проблеми с разработването. Дейността или самият процес не са
разработени правилно или не се осъществяват по добър начин, за
да отговорят на изискванията, на които се базира самият индикатор
и предвид обосновката на индикатора.
c. Ниска степен на въздействие. Само малка част от учещите или
персонала извличат полза от образователните дейности, върху
които се базира съответното изискване.
Оценка 1 следва да се дава, когато значителен брой от гореспоменатите
слабости очевидни. Вижте Фигура 11 за графично представяне на
взаимоотношенията между тези фактори и оценката.
Оценка 0 се дава, когато не е осигурена достатъчно информация, за да се
прецени доколко е покрито всяко едно от изискванията.
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Оценки 4 и 5 следва да се присъждат при покриване на качествените
аспекти; Оценка 5 означава, че е отговорен на всички качествени аспекти.
Под качествени аспекти следва да се разбира всички допълнителни или
съпровождащи дейности, мерки или процеси, които осигуряват по-голямо
въздействие върху аспектите на КЖ, обосноваващи съответния индикатор.
Качествените аспекти за даден индикатор (на базата на свидетелства и
доказателства) са:
A. Ясно доказателство. Изискванията ще бъдат покрити в
дългосрочен план (във времето, в тяхната продължителност или
постигнати от всички учещи), а не са отделни, случайни
проявления, защото са взети мерки за осигуряване на дългосрочен
ефект, от който всички възрастни в институцията могат да се
възползват, вследствие на добре разработена институционална
стратегия.
B. Устойчиво подобрение. Съществува процедура за качеството за
разкриване на слабостите, за тяхното отстраняване и подобряване,
чрез иновации или проучване, като периодични оценъчни
дейности, пилотни тестове или изследователски групи.
C. Индиректен трансфер. На базата на обосновката на индикатора,
съществуват други доказателства, отнасящи се до други
институционални аспекти (различни извънучебни дейности,
допълнителни предмети, уъркшопове и др.) с цел усилването и
стабилизирането на уменията, нагласите и пригодността, които
възрастният учи или придобива.
D. Обмен. Съществуват доказани отношения и взаимодействия
между външните фактори, водещи до благотворно въздействие
върху възрастните като цяло, върху качеството и ефективността на
институцията или върху обществения образ на възрастните
(дейности за популяризиране, представяне). Тези външни фактори
могат да бъдат други дейности или отдели в институцията, други
институции (асоциирани организации, асоциация, мрежи),
обществени (други социални фактори), или участия в проекти,
свързани с дейностите, формиращи част от дадения индикатор или
свързани с популяризиране.
За повишаване или понижаване на оценката трябва да се вземат под
внимание не само броят на качествените аспекти или слабостите, но и
степента, до която те са изпълнени или неизпълнени (Фигура 11).
Следва да се отбележи, че качествените аспекти (A, B, C, D) и слабостите
(a, b, c) описани по-горе се дават единствено като предложени фактори за
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модифициране на оценката на даден индикатор, тъй като някои от тях не
са приложими към други индикатори. Освен това, описанието следва да се
приема като пример за слабости или качествени аспекти. Оценителите
могат да разгледат и други аспекти, ако сметнат за необходимо.
Подобно количествено измерване ще даде крайната оценка за качеството
на въздействието върху КЖ на възрастните учещи от страна на
институцията. Предвид наличието на 38 индикатора дори, при максимална
оценка 5, общият резултат от 190 ще бъде 10 от 10.
Съответно, праговото ниво ще представлява общ резултат от 114, което е 6
от 10.
Модел на Скалата за оценяване е представен в Приложение I и на уебсайта
http://www.edusenior.eu
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Повече от един качествен аспект е
покрит в най-голяма степен

Повече от един качествен аспект е
покрит

Всички качествени
аспекти са покрити

Един качествен аспект е
покрит в голяма степен

Качествените аспекти са
налични
Изискванията на индикатора
са покрити на приемливо
ниво
Открити са някои слабости, но те
не засягат индикатора съществено
Някои от изискванията не са
покрити

Открити са някои слабости

Открити са само слабости
Открита е слабост, сериозно
засягаща индикатора
Няма доказателства за покриване на
изискванията

Фигура 11. Връзка между оценката, качествените аспекти и слабостите

Събиране на информация (Етап 2)
След попълването на въпросника може да се наложи събирането на
допълнителна информация от институцията за изясняване на съмненията
или други аспекти на въпросника, за да се попълни количествения отчет.
(Фигура 12).
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Форма за оценяване

При
съмнения

Ръководител, персонал,
обучаващи,
възрастни учещи

Оценител

Събиране на допълнителна информация
Наблюдение
Материали, уебсайт, брошури
Вътрешни правила, педагогически планове и
др.

Фигура 12. При наличието на съмнения, относно оценката на някои
индикатори, следва да се преразгледат изискванията и документацията,
повторно да се интервюират някои отделни членове на персонала.

Докладване
Всеки индикатор включва препоръки, които са също така свързани със
съдържанието на Ръководството. Окончателният доклад има за цел да
коригира направената в предходния етап оценка, на базата на
специфичните цели, задачи и социален контекст на институцията, като
предлага съвети и препоръки (Фигура 13).
В Приложение II е представен модел, а също и на уебсайта
http://www.edusenior.eu
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Доклад

Оценител

Фигура 13. Необходимо е да се изготви доклад за качеството, базирано
на резултатите от оценяването
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3. Индикатори

Управл.

Инст.

1. Достъпност
2. Места за срещи
3. Места за учене
4. Институционално самооценяване
5. Насърчаване на социални дейности
6. Оценяване на изискванията
възрастните

на

Индиректен трансфер

Личностно удовлетворение

Личностен растеж

Контрол

Участие

Социална интеграция

Наименование

Психологически здраве

Таблица2. Връзка между индикаторите, класифицирани в
образователните аспекти и аспектите на КЖ
Аспекти на КЖ

Физическо здраве

Образователни аспекти

Съществуват 38 индикатори, разпределени в 7 образователни аспекти,
които могат да се съотнасят към някои от седемте аспекти на КЖ, плюс
някои допълнително разгледан източник на информация (индиректен
трансфер). Всички индикатори имат ИН (идентификационен номер, б.пр.),
за да може в последствие да се правят по-лесни препратки към тях в
доклада. По-долу са посочени всички индикатори:

Инструментариум за оценяване на образователни институции

7. Участие на учещите в управлението
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Модели

Индиректен трансфер

Личностно удовлетворение

Личностен растеж

Контрол

Участие

Социална интеграция

Психологически здраве

Наименование

Физическо здраве

Образователни аспекти

Аспекти на КЖ

8. Доставчик на обучение
9. Акредитиране на учещите
10. Придобиване на социални нагласи по
неформален път
11. Доставчик на формално обучение
12. Формални групи учещи
13. Общообразователни дейности

Педагогика

14. Междупоколенческо учене
15. Конструктивна педагогика
16. Учене чрез изследване
17. Включваща педагогика
18. Придобиване на умения за учене
19. Компетенции за промените в живота
20. Дигитални умения
Курсове

21. Физическа култура
22. Езици
23. Проблемно-базирано учене
24. Психологическо благосъстояние
25. Културни пътувания
26. Неформално учене извън класната стая
27. Подобряване на когнитивните умения
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Индиректен трансфер

Личностно удовлетворение

Личностен растеж

Контрол

Участие

Социална интеграция

Наименование

Психологически здраве

Аспект на КЖ

Физическо здраве

Образователен аспект

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Дейности

28. Социални срещи
29. Художествено-творчески дейности
30. Социални доброволчески дейности
31. Дигитално включване
32. Обмяна на експертен опит

Обучаващи/персонал

33. Художествено творчество
34. Обучение по геронтология
35.
Междукултурна
осъзнатост,
разнообразие и мултикултурализъм
36. Комуникативни умения на обучаващите
37. Професионални проблеми и управление
на стреса
38. Мотивация и оптимизъм

Бел.: Горната таблица не е необходима за процедурата за оценяване; тя е
представена само за ваша информация, за да покаже връзката между
индикаторите и аспектите.
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Наименование

1. Достъпност

Източник

• Вътрешните
правила
на
институцията,
ръководството на институцията
• Институционалните
материали
(уебсайт,
брошури…)
• Оглед на класните стаи и други помещения
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Образователна среда

Аспект на КЖ

• Участие
• Личностно удовлетворение

Обосновка

• Достъпността е ключов въпрос при предлагането
на образование за възрастни и предпоставка за
неговия успех.
• Възрастните трябва да се чувстват удобно, а
хората с увреждания също трябва да бъдат
мотивирани да учат. По тази причина
образователната среда подпомага социалното
участие и е мотивиционен фактор за учене,
доставящо удовлетворение.
• Образователната
среда,
мебелировката
и
оборудването трябва да са съобразени в найголяма степен с особеностите на възрастните,
хората с увреждания или онези със специални
потребности, съотнесено към спецификата на
процеса на тяхното стареене. Някои въпроси, не
винаги вземани под внимание, или виждани като
„незначителни“, като архитектурната и учебната
среда за хората с увреждания или тези с намалена
подвижност, зрителни нарушения или загуба на
слух, също трябва да се вземат под внимание.
• Това включва осигуряване на лесен достъп,
специално оборудване и помощни средства.

31

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Изисквания

1. Шрифтът, цветовете и дизайнът на материалите,
които се отпечатват, презентират или излагат са
лесно достъпни (пример, несмущаващи цветове за
далтонисти, ясни, големи шрифтове и икони).
2. Класните стаи и общите площи в институцията
(офиси, библиотеки, барчета и кафета, тоалетни)
са достъпни за хората с увреждания.
Мебелировката, разположена правилно, от гледна
точка
на
разположение,
използване
на
пространството, височина на оборудването,
широчина на пътеките за преминаване,
осветление, отопление, вентилация, използване на
цветове.
3. Институцията има план как да отговори на
потребностите на възрастните (със слухови
нарушения, увредено зрение, далтонизъм) с
необходимите човешки или материални ресурси,
когато даден възрастен учещ има нужда от това.

Препоръки

• Актуализирайте всякаква писмена информация,
обръщайки внимание на съответните правила за
достъпност (чрез уебсайта, брошури, постери и
др.).
• Осигурете всички необходими инструкции и
обучение как да се използва наличното оборудване
от персонала и учещите.
• Уверете се в наличието на подходящата
архитектурна среда и оборудването за възрастните
със специални нужди и тези с увреждания.
• Потърсете съвет от професионалисти как да се
справяте със специфичните нужди на възрастните
учещи.
• Определете „нивото на достъпност“ (например,
достъп за инвалидни колички, наличието на
звукоусилващи системи) за учещите със специални
нужди/физически увреждания.
• Обсъдете възможностите за предлагане на някои
от
наличните
образователни
услуги
в
дистанционна
форма
(по
телефон,
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кореспонденция, Интернет).

Наименование

2. Места за срещи

Източник

• Оглед на местата
• Ръководството на институцията
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Образователна среда

Аспект на КЖ

• Личностно удовлетворение
• Социална интеграция
• Психологическо здраве

Обосновка

• Възрастните посещават курсове не само заради
тяхната образователна стойност, но и за да се
интегрират в социалния контекст на своята
общност. По тази причина е важно да се осигурят
някои общи пространства извън класните стаи,
където те могат да прекарват време в разговори,
отмора или да четат преди или след уроците.
• Тези места могат да се използват за превръщането
на „неползотворното“ време (напр. Между
различните занятия) в по-продуктивно време –
срещи със съученици, придобиване на социални
умения и умения за общуване, и учене преди/след
даден урок.
• Тези места също така осигуряват удобно
пространство за тези, които не са свикнали да се
срещат с нови хора; те могат да започнат да
осъществяват контакти на определено място,
където не се чувстват неудобно или застрашени.

Изисквания

1. Учещите да разполагат с общо място, което да
използват преди или след занятията в
институцията.
2. Учещите да се чувстват удобно и не притеснени
на това място.
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3. Да има налични кафе или други напитки, както и
списания или книги.

Препоръки

Наименование

• Осигурете общо пространство с непретенциозна
мебелировка, където учещите могат да прекарват
известно време в седени и разговори, или четене,
докато се освежават с напитка.
• Осигурете площ с малка библиотека, където
учещите могат да си избират книги и списания за
четене, или да си разменят книги.
• Поставете информационно табло в тази зона за
официални съобщения от институцията или
неформални съобщения от самите учещи; ако е
възможно осигурете компютри за свободен достъп.

3. Места за учене

Източник

• Физическите и виртуални пространства (като
уебсайт)
• Ръководството на институцията
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Образователна среда

Аспект на КЖ

• Участие
• Личностно удовлетворение

Обосновка

• Образователната институция трябва да се
възприема от учещите като нещо повече от място
за учене – като платформа, където те могат да
изразяват себе си, да вземат участие и да бъдат
креативни.
• Институцията трябва да осигури ресурси,
инструменти и методи за създаването на
възможности за едно такова по-активно участие,
както в рамките на институцията, така и в
общността.
• Независимо дали вече съществуват дейности,
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предназначени за насърчаване на креативността
или не, този вид пространство трябва да се създаде
и осигури, с цел разширяване на възможностите за
възрастните учещи, като например, писане в
списание, писане на истории или споделяне на
опит в даден форум, снимане и подготовка на
изложби и пр.
• Институцията трябва да разполага с начини за
показване и популяризиране на творбите на
възрастните. Това оказва въздействие върху самите
създатели (самооценка, повишена мотивация и
удовлетворение), върху другите учещи и
обществото като цяло.

Изисквания

1. Съществува
комуникационна
платформа
(виртуална или реална), в която учещите могат
редовно да участват и да се изразяват (напр.
списание, радио, социална мрежа или форум на
уебсайта на организацията).
2. Работата, извършена по други дейности, се
популяризира (напр. Фотографски изложби или
изложби на произведения на художествените
занаяти).
3. Учещите разполагат с начини да се организират
помежду си и заедно да участват в различни
дейности (напр. стаи за срещи, информационни
табла, мейл-листи и пр.).

Препоръки

• Създайте малко списание или уеб-платформа,
където учещите могат да обясняват или да задават
въпроси за всичко, което ги интересува. Те могат
да споделят опита и преживяното по време на
последното пътуване с учебна цел, местната
история, разкази, и др. Направете тази публикация
достъпна за по-широк кръг от хора.
• Насърчавайте учещите да се присъединяват към и
да организират дейности като осигурявате
необходимите инструменти и средства на всеки,
който предлага или проявява интерес да
организира дадена дейност. В това отношение
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могат да са полезни информационните табла, както
и онлайн форуми или виртуални социални мрежи,
стимулиращи учещите да създават връзки и се
организират помежду си.
• Ако даден курс или дейност съдържат творчески
елемент
(поезия,
съчинения,
фотография,
художествени занаяти и др.) за учещите е силно
мотивиращо, ако могат да покажат резултатите от
своята работа някъде в институцията.
• Инициативите за по-активно участие ще спомогнат
и за развиването на чувство за принадлежност към
институцията. Те могат да включват конкурси по
фотография, конкурси за създаване на лого за
тениски, или лого за уебсайта и др.

Наименование

4. Институционално самооценяване

Източник

• Вътрешните правила, докладите от вече планирани
и проведени оценявания
• Ръководството на институцията
• Обучаващите
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Управление

Аспект на КЖ

• Индиректен трансфер

Обосновка

• Наред с външното оценяване, провеждано от
външни организации, съществува ясно изразена
нужда за институционално вътрешно оценяване
(самооценяване) на образователните програми и
курсове за възрасти, за да се гарантира, че
услугите, курсовете и дейностите отговарят на
стандартите и очакванията и нуждите на
възрастните учещи. Институционалното вътрешно
оценяване (самооценяване) е най-ефективният
начин за получаване на обратна връзка за
въвеждане на своевременни промени с цел
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подобрение.
• При този вид оценяване следва да се поиска от
учещите да посочат нивото на собственото си
удовлетворение
относно
предлаганото
съдържание, обучаващите или дейностите.
• При самите проучвания или въпросници, учещите
също така могат да бъдат поканени да направят
предложения за нови дейности. Това е добър начин
за получаване на обратна информация относно
нуждите на възрастните.

Изисквания

1. Съществува процедура за вътрешно оценяване на
курсовете,
дейностите
и
обучаващите,
провеждано ежегодно, на базата на целите на
институцията и качеството на образователните
дейности.
2. Обучаващите, специалистите и учещите (като
крайни потребители) са част от процеса на
оценяване.
3. Резултатите от вътрешното оценяване се
използват за определяне на добрите практики и
областите, в които има нужда от корективни
действия. При нужда се предприемат съответните
действия.

Препоръки

• Осигурете добре планирано оценяване (напр. в
началото и в края на учебната година).
• Оценявайте услугите, програмите, курсовете и
дейностите от гледна точка на тяхната
ефективност и ефикасност.
• Превърнете възрастните учещи в активна и
неразделна част от процеса на оценяване, за да
o оцените тяхното удовлетворение,
o разберете дали образователните цели и
задачи са постигнати,
o разберете дали услугите, програмите,
курсовете и дейностите отразяват нуждите на
възрастните учещи.
• Уверете се, че персоналът участва във всички
етапи на оценяването – от планирането, през
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•
•
•
•

Наименование

осъществяването, до обработката на резултатите и
решенията за подобряване.
Вземайте решения за подобряване, базирани на
действителните резултати от оценяването, а не на
някакви субективни мнения.
Измервайте промяната в и въздействието върху
учещите.
Идентифицирайте и въвеждайте добрите практики.
Въведете система за непрекъснато оценяване и
подобрения чрез сравняване на резултатите от
образователната дейност във времето.

5. Насърчаване на социални дейности

Източник

• Персоналът
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Управление
• Дейности

Аспект на КЖ

• Личностен растеж
• Личностно удовлетворение

Обосновка

• Наред с образователните дейности, институцията
успешно може да стимулира учещите да се
групират и да организират самостоятелни дейности.
Тези дейности нямат за цел да бъдат използвани за
учене и не следва да се организират от персонала на
институцията, но институционалната подкрепа е
важна.
• Подобен вид дейности могат да се осъществяват и
вътре в институцията (напр. чествания на рождени
дни, доброволчески дейности за подпомагане на
други учещи), но по принцип се провеждат навън
(вечери, пътувания, културни събития като
посещение на опера, театър, и пр.).
• Подкрепата за тези дейности на институционално
ниво улеснява тяхното организиране и подпомага
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включването на други учещи. Тя позволява на
учещите, които обикновено нямат възможност, или
които изпитват нежелание да го направят сами, да
се присъединят към събития или да участват в
дейности, в които по друг начин не биха се
включили; това увеличава възможността им да
споделят свободното си време с други учещи, и да
създават нови контакти.

Изисквания

1. Институцията да стимулира социални дейности
извън самата нея, чрез осигуряване на
необходимите средства за социализиране (като
стаи за срещи) и комуникация (като бюлетини),
които учещите могат да използват да се
самоорганизират.
2. Социалните дейности се организират от самите
учещи, при което персоналът играе второстепенна
роля; персоналът не участва пряко, но подпомага
организирането и осигурява съвети или подкрепа,
когато е необходимо.
3. Информацията, относно дейностите, подходящи за
възрастните (театър, опера, кино, пътувания,
разходки, фитнес) е налична (брошури, бюлетини
и пр.).

Препоръки

• Възрастните учещи могат да организират всякакъв
вид дейност сами, но външните дейности (вечери,
екскурзии, пътувания) трябва да се подкрепят от
институцията. Тази подкрепа позволява на
институцията да направлява съответната дейност
по начин, по който тя е полезна и продуктивна, и
евентуално да се избягват някои по-неподходящи
дейности.
• Ако дадена дейност включва организирането на
група за съвместно посещение на опера, театър,
кино и прочие, тогава организацията може да се
опита да получи цена за група (намаление).
• Ако дейността се подкрепя от образователната
институция, възрастните учещи, които са по-слабо
интегрирани или стеснителни, може да се
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почувстват по-комфортно и да се включат. От една
страна институцията трябва да насърчава дадена
дейност и от друга – да предоставя някои свои
ресурси, като използването на класни стаи за
организационни цели и използването на табла за
обмен на информация.
• Осигурете информационно табло и маса за
листовки и брошури, или бюлетини, относно
културните събития в района.

Наименование

6. Оценяване на изискванията на възрастните

Източник

• Докладите от вече планирани
оценявания
• Ръководителят, персоналът
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Управление

Аспект на КЖ

• Индиректен трансфер

Обосновка

• Преди планирането на дадена образователна
интервенция за повишаване на качеството на
живота на възрастните учещи, е полезно да се знае
какви са техните специфични нужди и изисквания.
• Оценяването на образователните предпочитания на
възрастните граждани (предметите, които те
харесват най-много) не е достатъчно. Необходимо е
да се знае, в кои аспекти на КЖ те имат по-ниски
стойности
–
физическо,
психологическо
благосъстояние,
комуникация,
подкрепа,
продуктивност и прочие.

Изисквания

1. Наличието на процес (интервю, оценяване),
разкриващ изискванията на всеки нов учещ, и
рисковете, способни да понижат качеството на
неговия живот.
2. Наличието на процес за проследяване на
развитието на учещите. Той може да бъде
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формален (записки на формални интервюта) или
неформален, където тютори или фасилитатори
проследяват прогреса на учещия.

Препоръки

Наименование
Източник

• Въведете кратки въпросници относно разбиранията
за качество на живота и нуждите, и разпространете
обобщените резултати сред всички обучаващи и
персонала. Това им даде една по-добра представа и
насока за въздействието на провежданите от тях
дейности.
• Използваните въпросници могат да бъдат взети от
Световната здравна организация, въпросникът на
Cummings или въпросникът, използван по време на
етапа на анализ на проекта QEduSen, наличен на
http://www.edusenior.eu
• Всеки фасилитатор или преподаващ трябва да
осъществява контакт с обучаемите преди или след
занятията, за да получи пълна представа за техните
интереси, мотивации, проблеми и др.
• Главната цел на всеки възрастен учещ не е
придобиването на много знания и компетенции,
водещи до формална квалификация; техният
собствен житейски опит, контекстът на съвремието
и бъдещите очаквания водят до голяма разлика в
тяхното разбиране за КЖ. Ако тези изисквания са
общи за по-голямата част от учещите,
образователните дейности трябва да се планират
съобразно с това. Ако изискванията са
индивидуални, някаква подкрепа
или кратко
обсъждане с фасилитатора или преподавателя
могат да се окажат достатъчни за оказване на
сериозно влияние върху възрастния учещ.

7. Участие на учещите в управлението
• Вътрешните правила, протоколът от последната
среща на борда
• Ръководството на институцията
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• Възрастните учещи
Образователен
аспект

• Управление

Аспект на КЖ

• Участие
• Контрол

Обосновка

• Възрастните учещи трябва да чувстват и знаят, че
те не са просто зрители на образованието, което
получават; те са главните действащи лица и трябва
да участват активно в този процес. Те трябва да се
научат да участват и да осигуряват обратна
информация.
• В сравнение с други видове образование, насочени
повече към развиването на конкурентоспособност и
професионални умения, образованието за възрастни
се ръководи главно от личностната мотивация на
учещите. Учещите следва да чувстват, че
институцията принадлежи и на тях, посредством
някаква форма на участие в процеса на вземане на
решение.
• Участието трябва да бъде ориентирано към
осигуряване на обратна информация от учещите и
предприемането на корективни действия във всеки
един образователен аспект, за да се отговори подобре на техните цели.

Изисквания

1. Има представители на възрастните учещи, чиито
функции са връзката с ръководството или
персонала от името на всички учещи. Учещите
могат формално да си изберат представително
тяло.
2. Съществува формална процедура, при която
представителите могат да осъществяват срещи с
ръководството и да излагат мнението на
представляваната от тях група.
3. Предложенията, въпросите и запитванията от
страна на представителите на възрастните се
вземат под внимание (разрешават се или когато не
се разрешават, това е надлежно обосновано).
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Препоръки

Наименование

• Възрастните учещи трябва да имат трибуна да
изразят своите грижи, предложения и идеи за
подобрения, относно образователните дейности, в
които участват, като по този начин взимат участие
в работата на институцията и добиват чувството, че
са част от нея.
• Възрастните учещи трябва да разполагат с
възможности за участие в институционалните
процеси. Това също така следва да се разбира като
начин за участие във външни процеси или
дейности, отнасящи се до тях. Институциите следва
да насърчават подобно участие, но от друга страна
възрастните трябва да се научат да приемат
решенията на координиращата страна.

8. Доставчик на обучение

Източник

• Ръководството на институцията

Образователен
аспект

• Модели

Аспект на КЖ

• Индиректен трансфер

Обосновка

• Планирането и разработването на курсовете и
дейностите трябва да се базира на основните нужди
на възрастните и изискванията за КЖ.
• Курсовете и дейностите трябва също така да
съответстват на целите на институцията и да се
стремят към постигане нейните дългосрочни
стратегии.
• На всички учещи трябва да се предоставят
подробности относно учебните предмети, даващи
не само наименованията, но и обосновката на
съдържанието. Учещите трябва да разбират защо
даден предмет е включен в програмата на
съответния курс. По този начин предметът е
представен като атрактивен, мотивиращ и освен
това се възприема и като полезен (за дадена
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компетенция или потребност).

Изисквания

1. Всички предмети да са описани и да са налични за
всички учещи, с осигуряване на достатъчно време
и информация (описание, времеви график,
обучаващ), за да може те да вземат информирани
решения.
2. Към всички предмети има учебен план, описващ
най-малкото целите, съдържанието и времевото
разпределение.
Обучаващите
осигуряват
достатъчна информация за това, как е разработен
планът (педагогика, оценяване, материали).
3. Наборът от предмети, предлагани всяка година, се
основава на критерии, определени от експертна
комисия, геронтолог или други членове на
специализирания екип. Всички предмети са
внимателно планирани и разработени, на основата
на
стратегическия
план
(базирани
на
институционалните цели и свързани с аспектите на
КЖ).

Препоръки

• Трябва да съществува интердисциплинарна
експертна комисия, за да се решава кои предмети и
курсове да се предлагат. Това решение трябва да е
обосновано (цели на институцията, нуждите на
възрастните граждани, правните изисквания и др.),
но то трябва и да показва по какъв начин ще се
провеждат курсовете (след това останалият
технически персонал или обучаващите могат да
разработят подробен учебен план).
• Информацията относно предлаганите курсове и
предмети следва да съдържа достатъчно подробна
информация за самите учещи, за да могат те да
вземат информирани решения в какво да се
запишат. Ако това са задължителни предмети,
учещите трябва да получат причинна обосновка за
тяхната задължителност.
• Възрастните учещи обикновено се регистрират в
курсове, защото харесват предмета или го смятат за
интересен. Въпреки това специфицирането на
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компетенциите и уменията, които те ще придобият
в курса, ще насърчи учещите да преценят не само
дали харесват предмета, но и дали той ще им
донесе полза за развитие на техните умения за
живота.

Наименование

9. Акредитиране на учещите

Източник

• Ръководството на институцията

Образователен
аспект

• Модели

Аспект на КЖ

• Личностно удовлетворение

Обосновка

• Въпреки че образованието за възрастни не попада в
рамките на формалния модел, тъй като то не е
стриктно регулирано от държавата, препоръчително
е да се издават сертификати или дипломи за
завършените от учещите курсове на обучение.
• Възрастните учещи могат да приемат дипломата
(или сертификата за постижение) като цел, към
която да се стремят, и могат да се мотивират да
изучават повече предмети и да усвояват повече
компетенции ако техните усилия получат признание.
От субективна гледна точка това е награда за
положените от тях усилия (вътрешна валидация) и
признание от техните колеги, приятели и семейства
(външна валидация).
• Издаването на сертификат или диплома е начин за
повишаване на нивото на формалност на
образованието; курсовете не се възприемат като
дейности за удоволствие или някакъв приятен начин
за прекарване на свободното време.
• Формализирането на образованието не означава
единствено, че предметите следва да се предлагат и
да са планирани и разработени по подходящ начин;
това също предполага наличието на методи за
оценяване. Учещите трябва да положат известни
усилия, за да завършат успешно, защото в противен
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случай би изглеждало, че ученето е само някаква
пасивна дейност.

Изисквания

1. Наличие на методи за оценяване на учещите.
Въпросните методи не следва да бъдат твърде
стриктни, защото това може да окаже негативно
въздействие
върху
учещите
(чувство
за
безпокойство, стрес).
2. Учещите получават някаква акредитация за
придобитите от тях компетенции под формата на
сертификати или дипломи.

Препоръки

• Трябва да има някаква форма на оценяване, при
която
единствено
учещите,
покриващи
изискванията, получават диплома. Оценяването не
трябва да бъде твърде стриктно или трудно,а да се
базира на участието, работата по време на курса или
курсова работа, или някакъв лесен,не сложен изпит.
В противен случай това може да доведе до стрес или
чувство за безпокойство.
• Оценяването гарантира, че учещият разбира, че
успешното изучаване на даден предмет или
завършването на курс изисква известни усилия, че
ученето не е пасивна дейност, и че учещите са
частично отговорни за процеса на преподаване и
учене.
• Получаването на сертификат или диплома създава
усещането за постижение в самите учещи и техните
колеги, приятели и членове на семействата. То
поставя цел за постигане и признава положените
усилия в процеса на учене.
• Дипломата
или
сертификатът
повишават
самооценката и положителното възприемане на
учещия от неговите/нейните роднини и приятели.
Организирането на церемония за връчване на
дипломите повишава въздействието.

Наименование
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10. Придобиване на социални нагласи по неформален път
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Източник

• Обучаващите
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Модели

Аспект на КЖ

•
•
•
•
•

Обосновка

• Собствената ни представа за образованието
обикновено се свързва с учене в класна стая, със
слушане на преподавателите, писане на домашни и
вземане на изпити. Образователното съдържание се
планира и разработва или за формално или за
неформално обучение и обикновено се поднася в
класна стая. Но образованието не е само въпрос на
предаване на учебно съдържание; то е много по комплексна
дейност,
включваща
взаимоотношенията преподавател - учащ, както и
взаимоотношенията между самите учещи, при които
се осъществява информално учене.
• Информалните умения и нагласи, които могат са се
получат при това взаимодействие са емпатия,
отстояване на позиции, способност за общуване, за
преговаряне и постигане на съгласие.
• Социалните умения могат да се придобиват
информално във всяко обучение, независимо от
преподавания предмет.
• Всички тези социални нагласи са необходими за
получаване на подкрепа, изграждане на приятелство,
добра съвместна работа, взаимопомощ, споделяне,
чувство за съпричастност и др. Социалните умения
са необходими във взаимоотношенията с други хора,
някои от тях вече познати (семейство, приятели), а
други – не (нови приятели, колеги).

Изисквания

1. Обучаващите

Социална интеграция
Контрол
Личностен растеж
Личностно удовлетворение
Психологическо здраве

и

персоналът

ясно

осъзнават
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възможностите на информалното учене за
придобиване на социални умения и комуникативни
нагласи.
2. Обучаващите често използват информалното учене
като организират дейности или подпомагат
интеракцията между учещите,
разпределят
учещите в групи за различните задачи, дебати,
дискусии и др.
3. Учещите съзнават и признават, че учебното
присъствие не означава само слушане на
преподавателя, но и участие и активност от тяхна
страна.

Препоръки

Наименование
Източник
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Информалното учене притежава огромен потенциал, но
е трудно да се контролира и адекватно да се предлага
като планирано – то се осъществява на всякакви нива от
всички действащи лица и чрез дейностите, предлагани
от институцията:
• Ръководството на институцията –да подкрепя
съществуването на такъв вид образование.
• Институцията – нейните цели да включват
повишаване на социализацията на учещите в нея.
• Обучаващите – да познават информалното
образование и да имат необходимите умения да го
осигуряват.
• Фасилитатори, тютори – да създават подходящата
среда за дискусии и дебати, когато организират
дейности, разпределят учещите по групи, и в
изпълнението на други задачи като допълнителни
дейности и др., където се развива социалната
интеракция.
Глава 4 (Образователни модели) от Ръководството
представя неформалното обучение и описва опита в това
отношение.

11. Доставчик на формално обучение
• Ръководството на институцията
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• Вътрешните правила
Образователен
аспект

• Модели

Аспект на КЖ

• Индиректен трансфер

Обосновка

• Важно е учещите да се записват за предмети, които
са им най-приятни и имат желание да посещават.
Въпреки това следва да се включат и други
предмети, които могат да са по-полезни за тях, и
които може да се окажат също толкова приятни, но
които те трябва да изучават за придобиването на
общи и по-цялостни компетенции и умения.
• Общите умения и компетенции, които всички
възрастни учещи трябва да придобият, ще зависят от
институционалните цели, но и са свързани с
нуждите на възрастните, на базата на критериите за
КЖ. Тези предмети и дейности подобряват
себепознанието (процеса на стареене) и познанията
за обществото, по същество, насочени към
подобряване на тяхното КЖ – израстването на
личността, да бъдеш по-здрав, по-щастлив,
интегриран и вземащ участие в живота на общността
и на обществото.
• В институциите, където предметите не са
задължителни, на учещите трябва да се предлага
съвет кои предмети са най-подходящи за тях.
• При отсъствие на формална структура, някои учещи
могат да пропуснат основни знания и умения,
защото не приемат даден предмет за интересен.

Изисквания

1. Наличие на академична структура или план със
задължителни курсове или дейности, или
съществуваща процедура за съветване на учещите и
отправяне на препоръки за участието им в
специфични курсове или дейности.
2. Изборът на задължителните курсове и дейности е
обоснован и базиран на институционалните цели и
критериите за КЖ.
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Препоръки

Наименование

• Някои компетенции и умения могат да са общи за
всички учещи. Кои предмети са задължителни или
препоръчителни за учещите зависи от общите цели
на институцията, но въпреки това е добре учещите
да имат свободен избор на предмети, които те наймного искат да изучават или са им приятни, и да им
се предлага помощ за вземането на решения.
• Наличието на учебен план за задължителните
предмети или консултантските услуги.
В Глава 4 на Ръководството е описана добра практика под
заглавието „Предложение за структура на формални
курсове и нейния потенциал“, която дава пример за
задължителни предмети, структурирани в тригодишен
учебен курс.

12. Формални групи учещи

Източник

• Ръководството на институцията
• Вътрешните правила
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Модели

Аспект на КЖ

•
•
•
•

Обосновка

• Учещите, включващите се в курсове, трябва да се
чувстват като част от групата и общността; те са се
записали в институцията, но също така са и нейни
членове. Единствено с подобно чувство за
принадлежност към общността може да се
подобряват взаимоотношенията между учещите,
като по този начин нараства подкрепата,
интеграцията и мотивацията да се участва заедно в
различните дейности.
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Психологическо здраве
Социална интеграция
Личностен растеж
Физическо здраве
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• Връзките между учещите ще се развиват със
създаване на групи за подпомагане, свързани с която
и да е област, представляваща интерес за тях
(здраве, съмнения, проблеми и др.).

Изисквания

1. Учещите формират групи, вследствие на
създадените дългосрочни отношения в процеса на
редовната им съвместна работа. Тези групи им
позволяват да общуват и да си взаимодействат,
взаимно да се опознаят по-добре в средносрочен
план (в рамките на една учебна година) или в
дългосрочен план (повече от една учебна година).
Този процес също така води до създаването във
времето на малки групи за взаимопомощ.
2. Учещите да се чувстват част от група, в която могат
да дават и получават подкрепа и да чувстват, че
имат приятели и колеги в образователната
институция.
3. Възрастните да приемат, че е тяхно задължение да
правят промени в своето разписание или дейности,
на базата на мнението и нуждите на техните
приятели.

Препоръки

• Предлагане на дългосрочна дейност или курс,
насърчаващи взаимодействието между възрастните
граждани. Тази дейност може да трае през цялата
година.
• В случаите, когато става въпрос за институции,
предлагащи задължителни предмети за всички
учещи (основни компетенции, които всички трябва
да развият), задължителните предмети трябва да
бъдат организирани така, че същата група учещи да
продължи да се среща в годините след това.
Представената в Глава 4 добра практика „Предложение за
структура на формални курсове и нейния потенциал“ дава
пример за формална група и дългосрочните ползи от такъв
тип структура.
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Наименование

13. Общообразователни дейности

Източник

• Ръководството на институцията
• Вътрешните правила, предлагани
дейности
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Модели

Аспект на КЖ

•
•
•
•

Обосновка

• При организирането на образователни дейности
хетерогенността на възрастните хора трябва да се
взема под внимание. Необходимо е да има широк
спектър от различни видове дейности за
мотивирането и включването на хората.
• Трябва да се предлагат избирателни курсове и
дейности, позволяващи на възрастните учещи да
избират онези, които най-много им харесват. Те
също така трябва да имат възможност да се записват
в курсове, които, без да представляват непременно
основен интерес за тях, осигуряват широк спектър
от знания във всички области – здраве, наука, право,
икономика и хуманитаристика.
• Наред с разнообразието от курсове във всички
области на познанието, формата на поднасяне на
тези курсове също трябва да е разнообразен –
лекции, теоретични занятия, практически занятия,
уъркшопи и дори виртуални класове.
• Разнообразието по отношение на съдържанието и
начинът на поднасяне е положително, но при
всички случаи планирането на дейностите следва да
се основава на оценката на нуждите и личните
предпочитания на възрастните.

Изисквания

1. Предлаганото образование (дейности, курсове,
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курсове

и

Психологическо здраве
Контрол
Личностно удовлетворение
Личностен растеж
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извънучебни дейности, информални дейности и
др.) е в широк спектър от области (здраве,
хуманитаристика, наука, икономика или право), и
се осъществява по най-различни начини на
поднасяне
(лекции,
теоретични
занятия,
практически занятия, уъркшоп).
2. Образователните дейности имат двойна цел –
учещите да придобиват умения и компетенции, и
освен това са планирани и разработени в
съответствие с нуждите на възрастните (пример,
преподаване на ИКТ за реалния живот, предлагане
на казуси по въпроси, които учещите ще приемат
за полезни).
3. Образователните
дейности
са
специално
разработени за възрастни учещи. Те насърчават
социализацията и подобреното благосъстояние,
играят важна роля за предотвратяване на чувството
за самота и депресия, и като цяло са тясно свързани
с въпросите, отнасящи се до КЖ им.

Препоръки

• Организиране на различни видове курсове.
Например:
o ИКТ за възрастни
o Езикови курсове
o Спортни дейности (плуване, ски бягане)
o Готварство
o Хорово пеене
o Мултикултурни дейности
o Изкуство и история
o Икономика и общество
o Технология и наука
Вижте опита „ИКТ за възрастни“в Глава 6 на
Ръководството. Курсовете по ИКТ имат поне три
следствия за участниците: (1) помагат на възрастните хора
да се чувстват по-уверени в използването на нови
технологии, (2) дават им нови възможности за общуване с
техните внуци и роднини в чужбина, и (3) те са също така
и вид начин за развитие на когнитивните процеси.
Вижте опита „Предложение за структура на формални
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курсове и нейния потенциал“ като пример за
разнообразието от курсове от най-различни области и
информално учене в свободното време, също в Глава 4,
като пример за извънучебни дейности.

Наименование

14. Междупоколенческо учене
Ръководството на институцията
Документацията (брошури, снимки, отчети)
Обучаващите
Възрастните учещи

Източник

•
•
•
•

Образователен
аспект

• Модели
• Дейности

Аспект на КЖ

•
•
•
•
•

Обосновка

• Междупоколенческото
учене
включва
комуникативни и емоционални дейности, и обмяна
на опит между поколенията.
• Тази междупоколенческа обмяна на опит, която е от
полза и за двете страни, включва елементи на
неформално и информално учене.
• Възрастните могат да се почувстват по-активна част
от техните семейства или от обществото като цяло,
не само посредством съвместни дейности, но и чрез
(информално) развиване на тяхното познание за
този сегмент от населението.
• По време на интеракцията с другите поколения,
възрастните могат да се учат от децата и младите
хора.

Изисквания

1. Наличието на най-малко една дейност, включваща
възрастни и млади (от различни генерации).
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Социална интеграция
Психологическо здраве
Контрол
Личностно удовлетворение
Личностен растеж
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2. Дейността е планирана и организирана така, че и
двете поколения учат неформално и информално;
дейността е подходяща и продължава достатъчно
дълго, за да улесни взаимодействието между
поколенията.

Препоръки

Наименование

• Големият житейски опит на възрастните граждани
трябва да се изследва за дейности, в които те да учат
по-младите поколения. Предизвикателството се
състои в подбора на най-подходящата тема и място
за провеждане на дадената дейност; ако се направят
грешните избори, това няма да се различава от
всеки друг традиционен учебен процес.
• Дейността не следва да е еднопосочна, а трябва да
позволява участието и на двете страни, и да
включва информални компоненти като нагласи и
навици за учене.
• Предлагане на нетрадиционна среда за провеждане
извън институцията, като например някъде в
близост до вода, където могат да запалят огън, да
пият чай заедно, да гледат залеза и др.
• Друго предложение е съчетаването на история и
разказване на истории на децата, с насочване на
вниманието върху различията в традициите и
обичаите, като по този начин се дава възможност и
на двете страни да открият нови отношения, нагласи
и поведение.
• Възрастните могат да проявят интерес да работят
съвместно един с друг, както и със семействата си,
за събиране на информация за създаване на
родословно дърво.
За пример за междупоколенческо образование, вижте
опита “Възрастни хора сега онлайн: Проект следобедно
училище“ в Глава 7 на Ръковоството.

15. Конструктивна педагогика
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Източник

• Обучаващите
• Възрастните учещи

Образователен
аспект

• Педагогика

Аспект на КЖ

• Личностен растеж
• Личностно удовлетворение
• Контрол

Обосновка

• Ученето трябва да включва учещия, не само като
реципиент на информация, а като личност с богат
житейски опит, който може да се използва, за да се
улесни процеса на преподаване и учене, при който
учещият сам прави своите разкрития.
• Ученето трябва също така да е насочено към
повишаване на останалите компетенции на учещите,
посредством прилагане на конструктивистичните
теории–откривай сам, учи се от минал опит,
анализирай проблеми, опитвай се да намираш
решения и се учи от трудностите, вместо да се
окажеш блокиран.
• По такъв начин, конструктивизмът може да се
прилага не само при изучаването на различни
предмети, но и за придобиване на други качества,
способни да се окажат полезни в други ситуации.

Изисквания

1. Обучаващите
познават
теорията
на
конструктивизма, нейните характеристики и
потенциал.
2. Когато темата на даден предмет или дейност го
позволява, се прилага конструктивизма чрез
задаване на задачи и упражнения, предназначени
да накарат учещите да мислят и сами да откриват
отговорите или решенията (обучаващите действат
като фасилитатори).
•

Препоръки
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Предлагайте предмети и дейности, при които
обучаващите играят ролята на фасилитатори на
процеса на учене, като предоставят информация, но
учещият трябва сам да открие и да избере, коя
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информация му е от полза.
Планирайте дебати, уъркшопи, дискусии и пр. по
теми, които могат да са спорни, или които оказват
влияние върху обществото или живота на учещите.
Подобни дейности позволяват на учещите да си
взаимодействат и да споделят идеи, чрез тяхното
възприемане или обсъждане, разкриването на нови
гледни точки и перспективи.
• Стимулирайте учещите към критично мислене,
анализиране, синтезиране, логически разсъждения,
правенето на връзки с други факти или аспекти,
разкриване на въздействието върху други аспекти
или области на живота. Обучавайте ги не само да
разбират дадена идея на повърхността или да
резюмират текстове или новини, а да се научат да
извличат скритото съдържание и да изследват и
изпробват нови идеи.
Виж Глава 5 от Ръководството и представения опит
“Ново знание за нова информация“ („New knowledge to get
new information”).
•

Наименование

16. Учене чрез изследване

Източник

•
•
•

Обучаващите
Вътрешните правила, списък на курсовете
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•
•

Педагогика
Дейност

Аспект на КЖ

•
•
•
•

Участие
Личностен растеж
Личностно удовлетворение
Осъзнат контрол

•

Прилагането на педагогическия подход “учене чрез
изследване” в курсовете или дейностите повишава
креативността и чувството за продуктивност,

Обосновка
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•
•

Изисквания

1. Институцията
стимулира
използването
на
педагогическия подход за „учене чрез изследване“
– изцяло самонасочено учене под наблюдението на
обучаващ или тютор. Съществува минимум един
предмет или дейности, при които се прилага този
подход, или курсове, включващи такъв вид задача
в учебната програма.
2. Резултатите от тази дейност са публично
представени и се популяризират в обществото.
3. По принцип, където е възможно, учещите трябва да
намират информация или данни, или разрешават
съответната задача посредством изучаване на
средата (независимо), като използват библиотеки,
Интернет, разпитване на другите и др.
•
•

Препоръки
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активност и полезност.
При него учещите сами разкриват определени
неща, което ги кара да се чувстват горди и полезни
и повишава тяхната самооценка.
“Ученето чрез изследване” не си поставя за цел
провеждането
на
научно
изследване,
а
повишаването на способността и независимостта
на учещият за вземане на решения. По време на
тази дейност обучаемите придобиват знания по
темата, както и нови умения, свързани с участието,
контрола, вземането на решения и организацията.

•

Предлагайте предмети и дейности, при които
тюторите насочват и подпомагат учещите в
различни теми за изследване от интерес за тях.
Фасилитаторите също трябва да мотивират
учещите и да осигуряват източници на
информация.
Резултатът от изследванията трябва да стане
публично достояние накрая (публикуван на
уебсайт, представен на конференция, и др.), с което
потенциално се максимализира въздействието на
дадена задача върху другите учещи, както и върху
възрастният, достигнал този ключов етап в своето
академично развитие.

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Пример за учене чрез изследване е описан в опита
„Предложение за структура на формален курс и неговия
потенциал“ (“A proposal for a formal course structure and its
potentialities”),
където
учещите
изпълняват
изследователски проект в края в третата си година, под
надзора на тютор.

Наименование

17. Включваща педагогика

Източник

•
•

Обучаващите
Учещите

Образователен
аспект

•

Педагогика

Аспект на КЖ

•
•
•

Контрол
Участие
Социален

•

Когато обучаващият обяснява нещо в клас, на
учещите трябва да им се даде възможност да
добавят дадена стойност към обясненията. Докато
обучаващият посредници при участието, винаги
трябва да се дава възможност за задаване на
въпроси или правене на коментари. Подобно
участие в клас е първата стъпка за повишаване на
степента на участие и общуване при други
дейности, и в последствие в обществото.
Обучаващите също могат да задават въпроси на посрамежливите учещи или на онези, които мислят,
че нямат мнение по отношение на изразената
гледна точка. Това спомага за повишаването на
техния осъзнат контрол и тогава учещите започват
да осъзнават, че тяхното мнение е важно.

Обосновка
•

Изисквания

1. Учещите да се чувстват свободни да вземат участие
в клас, когато имат някакво съмнение или въпрос;
те също така следва да могат да добавят
информация, а обучаващите проявяват желание да
дискутират всеки един аспект на темата с тях.
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2. Обучаващите позволяват и насърчават обратната
информация от учещите като посредничат и
осигуряват полезна информация, особено когато е
необходимо да се изрази противоположна гледна
точка или да се проведе спор с даден учещ.
•

•

Препоръки

•

Наименование

Обучаващите трябва да насърчават учещите да
вземат участие в урочната работа. Дори и при
формални разговори или теоретични лекции,
следва да се предоставя възможност за задаване на
въпроси като неизменна част от занятието.
Когато учещите дават обратна информация
(зададен въпрос или направено предложение),
обучаващите трябва да притежават необходимите
умения за разрешаване на въпроса, както и да
приемат или отхвърлят съответното предложение.
Този процес на обмен на информация трябва да се
провежда
правилно,
с
балансиране
на
преговарянето между обучаемия и обучаващия, но
в същото време да се взема под внимание
авторитета на обучаващия.
Обучаващите трябва да имат достатъчно умения не
само по техния собствен предмет, но и в областта
на комуникацията.

18. Придобиване на умения за учене

Източник

•
•

Обучаващите
Учещите

Образователен
аспект

•

Педагогика

Аспект на КЖ

•
•
•

Участие
Контрол
Личностен растеж

•

Ученето не трябва да приключва с напускането на
институцията от обучаваните. Те винаги могат да
учат информално вън от класните стаи, със своите

Обосновка
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•

•

Изисквания

семейства и нещата, които се случват около тях.
Учещите трябва да придобиват умения да разбират
какво се случва (анализиране), да се адаптират към
промените и да си взаимодействат с други хора,
които повишават техния осъзнат контрол и
участие.
“Придобиване на умения за учене” е способност,
която може да се стимулира, докато се преподава
даден курс или във всяка включваща дейност. Това
е свързано с уменията, необходими за искане и
намиране на помощ, информация или подкрепа, и
съответно самите те да ги предлагат. Това е
свързано с любопитството, мотивацията и
желанието да се научават нови неща. Когато
учещите срещат трудности, е полезно да имат
положителни нагласи.

1. Обучаващите са запознати с „уменията за учене“ и
насърчават учещите да продължават да учат и да
изследват след края на учебния процес.
Обучаващите дават упражнения или предлагат
задачи за изпълнение извън класната стая.
2. Учещите (като цяло) се чувстват по-мотивирани да
учат нови предмети, да четат или разговарят по
теми, които преди това не са представлявали
интерес за тях. Те чувстват по-голяма увереност да
разговарят или обсъждат теми вън от зоната за
комфорт на тяхното собствено обкръжение
(семейство, приятели, бивши колеги).
•

Препоръки
•

“Придобиване на умения за учене” има за цел да
превърне учещите в самообучаващи се, които искат
и оказват помощ. Това се постига чрез
придобиване на умения за четене и разбиране,
способността за разбиране на наличната
информация, както и знанието как да я използваме
или трансферираме в нашия собствен живот.
При теоретични предмети като психология,
философия, социология, изкуствознание или
история, разбирането може да трае дълго, при
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•

•

•

Наименование

положение, че информацията е предназначена за
широката аудитория, но е важно да се притежава
умението за трансферирането на тази информация
в личната област на познание. При по-практически
предмети като ИКТ е много по-трудно да бъдеш
самообучаващ се. Важно е да се научи как да се
задават правилните въпроси и да се подпомагат
другите учещи.
Обучаващите трябва да осигуряват източници на
информация и начини за получаване на подкрепа, в
случаи на съмнения или въпроси. Интернет е много
добър източник на информация, но трябва да се
използва правилно – въпросите трябва да бъдат
коректно зададени и учещите трябва да притежават
необходимите умения да правят разлика между
надеждна и ненадеждна информация.
Възрастните трябва да разбират, че всеки проблем
или предизвикателство, с които се сблъскват в
живота си може да се окаже положителен опит, от
който могат да се учат.
В развиващото се общество на знанието достъпът
до източници на информация е важен, наред с това
да знаем какво търсим, къде можем да ги намерим
и какво можем да правим с тях, след като ги
открием. Може да се окаже полезно да се включи
курс за стимулиране на отношение към „уменията
за учене“.

19. Компетенции за промените в живота

•

Учебният план
Вътрешните
правила,
институцията
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•

Курсове

Аспект на КЖ

•

Контрол

Източник
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•
•

Личностно удовлетворение
Личностен растеж

•

Въпреки че остаряването е постепенен процес,
определени събития или ситуации могат понякога
да изненадат възрастните, главно защото те не са
подготвени за тях или, защото понякога дадено
неочаквано събитие предизвиква реакция или
загуба на контрол.
Въпросните промени могат да бъдат постепенни,
като например промяната на ролята в семейството,
намалена активност или социален контакт, намален
физически и умствен потенциал; или неочаквани,
като смъртта на приятели или съпруг/а, промяна на
навици, смяна на дом или квартал, и др.
За намаляване на рисковете, застрашаващи КЖ,
хората могат да придобиват компетенциите,
необходими за себепознанието си така, че всеки
човек да може да открива своя потенциал и да се
опита да преодолее негативните мисли, като се
научи как да се адаптира и приспособява към
средата.

•
Обосновка
•

Изисквания

1. Наличието на най-малкото един курс, предназначен
да осигури на възрастните учещи познания за
процеса на стареене и уменията за справяне с
промените.
2. Този курс съдържа материал, взет от философията,
социологията и психологията, но представен на
едно по-просто ниво и лесно приложим в
ежедневието на учещите.
3. Учещите, участващи в този курс, придобиват
усещането, че притежават по-голям контрол върху
негативните си чувства и тревоги, и имат по-добра
способност да изпитват удовлетворение от живота.
•

Препоръки

Теоретичните концепции трябва да се извеждат от
няколко области – философия (приемане на себе си
и
другите,
толерантност,
разнообразие,
културологичните концепции за човешките

63

Инструментариум за оценяване на образователни институции

същества); социология (процесът на стареене в
съвременното
общество,
гледни точки и
възприятия на възрастните, променящата се
структура на семейството); и психология (процесът
на стареене, междуличностните отношения,
привързаност, себевъзприятие).
• Наличие на книги за вида „помогни си сам“, които
лесно могат да се адаптират за възрастните учещи.
Обяснение посредством разкази или други
литературни ситуации може да им помогне в
разкриването на негативните ситуации в техния
собствен живот, засягащи тях и техните семейства.
Глава 4 на Ръководството описва опита “Предложение
за структура на формален курс и неговия потенциал”,
който предлага предмети от областта на психологията,
социологията и психологията.

Наименование

20. Дигитални умения

•

Учебният план
Вътрешните
правила,
институцията
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•

Курсове

Аспект на КЖ

•
•
•

Участие
Личностно удовлетворение
Личностен растеж

•

По-широката употреба на ИКТ от страна на
учещите
подпомага
тяхното
общуване
в
семейството, с роднини и приятели. Така те могат
да участват по-активно в тези групи и в
обществото.
С непрекъснато разширяващата се употреба на
ИКТ в съвременното общество, комуникацията,
споделянето на информация и колаборацията се

Източник

•
•

Обосновка
•
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•

Изисквания

превръщат в необходими умения за включване в
различни социални групи.
Комуникацията при използване на ИКТ също така
предлага големи възможности за разширяване на
мрежата за подкрепа и в същото време може да се
разглежда и като дейност в свободното време.

1. Предлага се най-малко един курс за повишаване на
уменията за използване на ИКТ, който също така
има за цел да повиши степента на използване на
ИКТ за лични цели на учещите в тяхната собствена
общност (приятели, семейство и др.)
2. Групите обучаеми се разпределят в зависимост от
тяхното ниво.
3. Учещите чувстват, че могат да използват ИКТ за
комуникация или търсене на информация, и нямат
притеснения от това (те не избягват този вид
комуникация или технологии).
4. Процентът
на
учещите,
които
използват
инструментите на ИКТ е много по-голям от
средния процент за останалото население на
възраст над 65.
•

•

Препоръки

•

Предлагайте практически предмети на учещите,
където те могат внесат своите нужди и опит. На
всеки учещ трябва да се направи индивидуален
имейл адрес.
Трябва да се помага на обучаващите да разширяват
своите познания за опита и нуждите на учещите,
защо им е необходимо да използват ИКТ и как те
могат да се възползват по най-ефективен начин от
технологиите и по-специално инструментите за
комуникация, социалните мрежи, търсенето в
Интернет, налични услуги и информация,
споделянето на снимки или друга информация,
както и информация за сигурността.
Освен това институцията следва да използва ИКТ
за осигуряване на информация и комуникация с
учещите. Това създава приятелска среда, в която
неопитните могат да се почувстват по-уверени и да
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практикуват.
Глава 6 от Ръководството описва опита „ИКТ за
възрастни“, която представя ИКТ не само като
инструмент, но и като начин за подпомагане на
интегрирането на една мултикултурна група учещи,
участващи в един и същ курс.

Наименование

21. Физическо благосъстояние

•

Учебният план
Вътрешните
правила,
институцията
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•
•

Курсове
Дейности

Аспект на КЖ

•
•

Физическо здраве
Психологическо здраве

•

Адекватните
физически
упражнения,
поддържането на активност и опитът да се избегне
уседналия начин на живот придобиват още поголямо значение с настъпването на процеса на
стареене. Добрите здравословни навици (диета,
намаляване на лошите навици или минимизирането
на употребата на лекарствени средства) също
спомагат за повишаване на чувството за физическо
благосъстояние.
Ходенето (или леки упражнения) карат възрастните
да се движат и мотивират колективно усилие,
повишавайки физическата годност и увеличавайки
тяхното желание за самостоятелни действия.
Предлагането
на
физически
дейности,
стимулиращи
доброто
здраве,
повишава
увереността на участниците по отношение на
възможните ползи от здравословния начин на
живот.
Специално
внимание
се
обръща
на

Източник

Обосновка

•
•

•

•

•
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•

Изисквания

самоефикасността, отразяваща личната вяра в
способността на човека за успешно справяне със
задача, свързана с неговото физическо състояние.
На учещите трябва да се дава информация за
здравословния начин на живот и изграждане на
положителни нагласи за възприемането им в
техния собствен живот. Тази информация следва да
обръща внимание на нуждите на съответния
възрастен и възможните рискове.

1. Наличие на най-малкото един курс за възрастни
учещи, популяризиращ здравословни навици и
включващ обща здравна информация, добри
навици и нагласи, и препоръчвани физически
упражнения.
2. Предлагането
на
допълнителни
дейности,
включващи физически упражнения.
3. Учещите да смятат курса за физическо здраве за
полезен; благодарение на курса да познават подобре собствените си тела и да са придобили
здравословни навици.
•

•

Препоръки

•

Възрастните
учещи трябва
да
получават
информация за различни здравословни начини на
живот и други въпроси, свързани с общия процес
на стареене и съпътстващите здравословни
проблеми, и как да ги избягват и минимизират.
Трябва да се предлагат практически дейности,
даващи възможност да се прилага наученото в
ежедневния живот на възрастните. Предвид факта,
че това е дългосрочна цел, физическите дейности
следва да се предлагат непрекъснато и трябва да
носят удоволствие (игри, разходки в природата,
физически упражнения в група).
Тези курсове не трябва да се разбират като начин
за предоставяне на медицинска информация, а като
опит да се стимулира промяна в нагласите.
Учещите също трябва да правят връзката между
здравословния начин на живот (тялото) и участието
в курсове (умът), което създава синергия и усилва

67

Инструментариум за оценяване на образователни институции

образователната дейност.

Наименование

22. Езици

•
•

Учебният план
Вътрешните
правила,
институцията
Обучаващите
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•

Курсове

Аспект на КЖ

•
•
•

Участие
Социална интеграция
Психологическо здраве

•

В едно глобално общество, където технологиите са
част от ежедневието и пътуванията в чужбина
нарастват, трябва да се предлагат езикови курсове,
за да могат обучаемите да учат и да се чувстват
част от обществото, които им дават способността
да комуникират и да се чувстват по-уверени.
Преподаването на езици може да се използва и за
развиване на стратегии за комуникация, автономно
учене и автономно развитие, подобряване на
самооценката и увереността на учещите,
повишаване на осъзнатостта и познанията за други
страни, култури, обичаи и традиции.
Изучаването на нов език е когнитивна дейност,
която кара определени части от мозъка да работят
едновременно за придобиването на ново умение.
Тази дейност се разглежда като процес на
„трениране на мозъка“.

Източник

•
•

•
Обосновка

•

Изисквания
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1. Институцията предлага най-малко един езиков
курс, с цел повишаване на чуждоезиковите умения
на учещите и също така предназначен да
стимулира практическата употреба на този език.
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2. Различните групи са разпределени, съобразно
нивото. Курсът трябва да е насочен към
специфични умения за общуване за възрастните (а
не търговски английски език, например).
3. Учещите чувстват, че техните езикови умения са се
подобрили, и че обучението ги е подпомогнало в
развиването на собствената им самооценка и е
повишило
техните
междуличностни
и
комуникативни умения.
•

•

Препоръки
•

•

Обучение на обучаващите в дидактичните,
методологическите и социалните умения и
компетенции, необходими за тяхната работа с тази
специфична целева група. Подбор на учебен
материал, подходящ за тази възрастова група.
Представете на учещите причините, обосновката и
доказателства защо знанието как да общуваш на
други езици ще подобри техните персонални,
междуличностни и комуникативни умения.
Прилагайте техники за мотивиране на възрастните
да изучават чужд език.
Вкарайте културни аспекти в преподаването на
чужди
езици.
Насърчавайте
участието,
самочувствието, включването и развитието на
междукултурни умения.
Поставете
акцент
върху
колаборативното,
самонасоченото и ситуативно обучение, както и
върху учебния подход за разрешаване на проблеми.

Наименование 23. Проблемно-базирано учене
Източник

•
•
•

Възрастните учещи
Обучаващите
Учебните планове

Образователен
аспект

•

Курсове

Аспект на КЖ

•

Осъзнат контрол
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Обосновка

Изисквания

•

Социална интеграция

•

Този вид учене повишава мотивацията на
участниците за намиране на решение на даден
проблем. От участниците се изисква да работят
заедно и всеки от тях да използва собствените си
силни страни за добавяне на стойност по време на
изпълнение на задачата.
Ако в казуса са включени нови области на дейност
учещите трябва да бъдат креативни, да разсъждават
и след това да представят своите открития и
решения. В резултат на успешната си работа по
тези казуси учещите ще станат по-информирани,
по-уверени и общителни.

•

1. В поне един или няколко курса е предвидена
значителна част, при която възрастните работят
съвместно за намиране на решения на специфични
проблеми.
2. В дадения курс учещите работят в група,
преговарят помежду си, обсъждат и представят
резултатите на останалата част от класа. Учещите
представят резултатите с лекота.
3. Темите и проблемите, разглеждани в този курс се
отнасят към въпроси от съвремието, новините,
противоречиви събития и прогреса.
4. Обучаващият действа като фасилитатор при
дискусиите и дебатите, както и като посредник за
постигане на съгласие и за да се гарантира, че
обсъжданията ще доведат до конструктивно
заключение.
•
•

Препоръки

•
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Mотивирайте
обучаващите
да
включват
проблемно-базирани задачи в своите предмети.
Осигурявайте постоянна смяна и обновяване на
темите, включването на текущи или противоречиви
социални теми, помагащи на възрастните да
виждат нещата от различен ъгъл и да си съставят
различни мнения.
Осигурявайте помощ и инструкции, ако учащите

Инструментариум за оценяване на образователни институции

•
•

Наименование

изглеждат объркани или смутени, мотивирайки ги
да изказват собственото си мнение и им помагайте
за постигане на конструктивно съгласие.
Насърчавайте участниците по време и след техните
изказвания и презентации.
Не използвайте този метод твърде често, за да
избегнете прекалената му повтаряемост.

24. Психологическо благосъстояние

Източник

•
•
•

Възрастните учещи
Обучаващите
Учебният план

Образователен
аспект

•
•

Курсове
Дейности

Аспект на КЖ

•
•
•
•

Психологическо здраве
Личностен растеж
Личностно удовлетворение
Осъзнат контрол

•

Всеки може да попадне в плен на негативните
мисли и емоции (като гняв, чувство за вина, загуба
на контрол, тревоги или неоснователни страхове и
др.) В това отношение възрастните не правят
изключение, особено когато тяхната роля в живота
или в тяхната среда се променят. Тези негативни
мисли и емоции трябва да се контролират и
избягват, когато са неоснователни или няма
причина за тревога. Хората трябва да се научат да
изследват и да поставят акцента върху
положителните чувства и усещания.
Целта на използването на техниките за релаксиране
при възрастните е да се достигне състояние на
спокойствие, за да се контролират симптомите на
тревожност, да им се помогне за намаляването на
стреса и да се стимулира вярата в тяхната

Обосновка

•
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способност за справяне в трудни ситуации. Това
може да се постигне чрез физически упражнения и
чрез духовно здраве. С течение на времето стресът
показва силно негативно въздействие върху
здравословното състояние на възрастните.

Изисквания

1. Съществуването на поне един курс, имащ за цел да
развие уменията на възрастните за справяне със
стреса и разсейването на негативните мисли.
2. Учещите не възприемат участието си в учебния
процес като стресираща дейност (те не го смесват с
това да си зает или активен).
3. Учещите изпитват по-малко стрес и тревожност;
имат по-малко негативни мисли, или най-малкото
притежават
подобрена
способност
да
ги
контролират.
•

Препоръки

Наименование
Източник
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•

Обучаващият трябва да използва техники за
релаксация в класната стая, включващи физически
упражнения и други стратегии, стимулиращи
оптимизма и улесняващи справянето със стреса.
Учебният процес не трябва да води до стрес
(причинен от обема на изучавания материал,
домашните задания, дискусиите, дебатите и др.).
Някои негативни мисли и емоции (чувство за вина,
самокритичност, прекомерен страх, гняв и др.) са
стават все по-често срещани в процеса на
остаряване, или когато възрастните имат твърде
много семейни отговорности, или нова роля в
семейството. Възрастните имат полза от това да
знаят колко често срещани са тези чувства, както и
как могат да ги избягват и да ги контролират.

25. Културни пътувания
•
•
•

Възрастните учещи
Ръководителите
Учебният план

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Образователен
аспект

•
•

Курсове
Дейности

Аспект на КЖ

•
•
•

Личностно удовлетворение
Социална интеграция
Осъзнат контрол

•

Някои възрастни учещи не са имали възможност
редовно да пътуват или да ходят в чужбина.
Пътуването може да бъде много приятно
изживяване, когато се осъществява в компанията
на хора с общи интереси, в група, където хората
вече се познават, или е организирано от
институция, на която възрастните учещи имат
доверие.
Добър начин за организиране на почивки и
пътувания през уикенда е събирането на възрастни
от различни институции. Такъв тип пътувания
позволяват на възрастните да прекарват време си
заедно и да се веселят, да разширят своите
познания за района, да се опознаят по-добре, да
създават и засилват приятелствата помежду си.
Пътуванията следва да включват определен
културен и образователен елемент (посещения на
музеи, исторически сгради и др.). Въпреки това,
трябва да е ясно, че образователната институция не
е агенция за пътувания. Дейностите, организирани
извън
учебните
помещения,
с
приятели,
общуването с природата, в музеи или други
културни места, консолидират ползите от учебния
процес и по този начин създават чувството сред
учещите,
че
нагласите,
социалните
и
комуникативни умения, както и правилата за
съвместно съществуване не се прилагат единствено
в класната стая.
Времето, прекарано извън класната стая дава
възможност за придобиването на компетенции,
свързани с околната среда (зелени нагласи), умения
за пространствена ориентация (локализация),
умения за учене (наблюдения) и социални нагласи

•

Обосновка

•

•

73

Инструментариум за оценяване на образователни институции

(чувство за свобода, независимост, отговорност,
организираност, миролюбие).

Изисквания

1. Организира се най-малкото едно културно
пътуване годишно, включващо минимум една
нощувка вън от дома, където учещите трябва да са
заедно, споделящи общо пространство за по-дълъг
период от време от обикновено.
2. Пътуването включва културни и образователни
дейности, както и свободни дейности (не насочени
към учене, а информални).
•

Препоръки

Наименование

•

Възползвайте се от специфични места, събития или
културни дейности в близките градове, като
организирате
пътувания,
съчетаващи
образователни и свободни дейности.
Въпросните дейности не трябва да бъдат напълно
безплатни, защото съществува риска учещите да не
погледнат на тази дейност като ценно преживяване.
Те трябва да платят част от разходите, а
институцията да се опита да намери финансиране
от други източници за покриване на остатъка.

26. Неформално учене извън класната стая

Източник

•

Възрастните учещи

Образователен
аспект

•
•

Курсове
Дейности

Аспект на КЖ

•
•

Психологическо здраве
Физическо здраве

•

Предимно теоретичното знание, осигурявано в
класната стая, трябва да се придружава от
практически дейности. Независимо от предмета,
трябва да съществува възможност за свързване на
част от съдържанието с дейност извън
образователната институция, като по този начин
се поставя акцент върху практическото учене

Обосновка

74

Инструментариум за оценяване на образователни институции

•

•

Изисквания

извън учебното заведение.
Дейностите, провеждани извън класната стая,
представляват добра възможност за допълване на
съществуващите и придобиване на други
компетенции като прекарване на времето на
открито (физически и психологически), където
хората преодоляват своите задръжки и действат
по-независимо.
Възрастните трябва да разбират, че всяко едно
място е добро за учене, отхвърляйки идеята, че
човек може да учи единствено в класната стая.

1. Наличието на най-малко един курс, в който
значителна част е отделена на дейности за учене
извън класната стая.
2. Педагогическата разработка на тези курсове е
основана на предимството за придобиване извън
класната стая на компетенции, които не могат да
се придобият в традиционна учебна среда.
•

•
Препоръки

•

Културните
дейности,
организирани
в
неконтролирана и непозната среда, предоставят
добра възможност на възрастните да развиват
умения, когато трябва да се занимават с други
компоненти на заобикалящата ги среда. В същото
време те имат възможност да учат чрез
наблюдаване и откриване.
Подобни
дейности
могат
да
включват
посещението на дадено място за събиране на
информация (при предмети като ботаника,
геология) или провеждане на проучвания
(разпитване на хора, търсене на информация в
библиотеки).
В идеалния случай тези дейности следва да
допълнят някои предмети, изучавани в класната
стая; по този начин първо се въвежда
теоретичната основа, която в последствие се
прилага на практика.
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Наименование

27. Подобряване на когнитивните умения

Източник

•
•

Възрастните
Обучаващите

Образователен
аспект

•
•

Курсове
Дейности

Аспект на КЖ

•

Психологическо здраве

•

Множество изследвания показват, че болестта на
Алцхаймер подобни заболявания представляват
един от най-големите страхове на възрастните
хора.
Различни упражнения могат да спомогнат за
намаляване
на
отслабващите
когнитивни
способности, но когато последното е неизбежно
могат да се придобият други навици и да се
възприемат други тактики за компенсирането им.
За справяне с промените трябва да се знае кои
изменения в паметта и другите когнитивни
функции са нормални и кои не в процеса на
стареене. Наред с това е важно да се знае как да се
общува с приятели страдащи от деменция.

•
Обосновка
•

Изисквания

1. Наличието на най-малко един курс, който
предлага
образователни
сесии
относно
нормалните и анормалните когнитивни процеси
при стареенето.
2. Този курс разглежда възможните начини за
превенция
на
когнитивните
и
сходни
разстройства.
•

Препоръки
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•

Възрастните следва да разбират когнитивните
промени при стареенето и възможностите за
тяхното спиране или забавяне. Наред с това те
могат да изучават и други техники или средства.
Могат да се предлагат упражнения за “трениране
на мозъка” в хода на процеса на учене, но
възрастните следва да се насърчават да правят
тези упражнения и други когнитивни игри и в
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•

къщи (пр. игра на шах, компютърни игри, ученето
на нов език).
Полезно е да се предлагат и образователни сесии
за групите за взаимопомощ.

Наименование 28. Социални срещи
Източник

•
•

Възрастните учещи
Ръководството на институцията

Образователен
аспект

•

Дейности

Аспект на КЖ

•
•

Социална интеграция
Личностно удовлетворение

•

Някои социални събития и празници (Великден,
Коледа, Нова година и пр.) представляват добра
възможност за осъществяване на нови контакти,
приятелства, споделяне на мнения и др., и засилват
чувството за принадлежност към общността, и по
този начин повишават социализацията.
Тези събития и празници трябва да се планират
като време за отдих, удоволствия и полезно
прекарване на свободното време, а не като
социално задължение, и да позволяват на
възрастните да се забавляват преди, по време и
след събитието.

Обосновка

Изисквания

•

1. Организирането на събития на специални дати.
2. Наличието на снимки, за да си спомнят хората за
тези събития, празници и чествания.
•

Препоръки
•

Тези събития, празници и чествания трябва да се
организират от институцията, но решенията за
мястото, времето и разходите за участниците,
следва да се вземат след консултации с
представители на възрастните.
Тези събития могат да се окажат единствената
възможност за някои хора, живеещи сами, да
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•

•

Наименование

честват определени празници. Въпреки че
персоналът на институцията или съучениците не
могат да се смятат за семейство или роднини,
организирането на тези събития като част от едно
голямо семейство и създаването на нови връзки и
взаимоотношения между възрастните граждани е
полезно.
Събитията следва да се организират с цел да
доставят радост и удоволствие, като се обръща
специално внимание на хората, които не са
свикнали с такъв тип социално участие, или които
се чувстват неудобно в такива случаи и им е трудно
да се присъединят. Когато тези събития са
организирани от институцията, участието в тях е
по-лесно и стеснителните, притеснителните или
интровертните хора може да са по-склонни да
вземат участие.
Показването на снимки след събитието помага на
хората да го преживеят отново и да се припознаят
като част от тази дейност.

29. Художествено-творчески дейности

Източник

•
•

Възрастните учещи
Ръководството на институцията

Образователен
аспект

•

Дейности

Аспект на КЖ

•

Личностно удовлетворение

•

Груповото участие в художествено-творчески
дейности (пр. театър, хор, поетичен кръг) доставят
голямо удоволствие и дават възможност на хората
да прекарват свободното си време продуктивно и
креативно. Такива дейности също така развиват
чувствителност в участниците, техните приятели и
членове на семействата.
Координирането, репетирането и изиграването на

Обосновка

•
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•

Изисквания

1. На всички учещи да се предлага най-малко една
артистична дейност.
2. Тази дейност (хорово пеене или театрални
продукции, и др.) да се представя поне два пъти в
годината и пред публика.
•

•

Препоръки

дадено представление е комплексен процес, който
оказва въздействие върху възрастните чрез
развиването на организационни умения и чувство
за отговорност, както и върху техния личностен
растеж посредством развиването на паметта,
творческото мислене, осигуряването на богати
естетически преживявания, образованието на
чувствата, въображението, интелекта, изпитването
на най-различни настроения и емоции, и
преодоляването
на
стеснителността
и
срамежливостта.
Художествено-творческите дейности осигуряват
възможности за преодоляване на задръжките, за
изграждане на самочувствие и самооценка, за
стимулирането на чувство за отговорност –както
лична, така и групова, и за придобиване на поголяма свобода и откритост при общуването с хора.

•
•

В зависимост от своите компетенции и
предпочитания възрастните учещи могат да поемат
различни отговорности (актьори, режисьор,
озвучител, гардеробиер и пр.).
Институцията може да стимулира тази дейност
като я спонсорира, но учещите получават повече
като се посвещават на дейността и като я
организират помежду си.
Въздействието на тази дейност е по-голямо, когато
е представена пред публика, когато може да бъде
видяна от техните съученици и семейства.
Събитието трябва да бъде безплатно, освен ако не
се реши да бъде използвано като възможност за
набиране на средства за дадена НПО, което също
ще подобри позицията на възрастните учещи в
общността.
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Наименование

30. Социални доброволчески дейности

Източник

•
•

Възрастните учещи
Ръководството на институцията

Образователен
аспект

•

Дейности

Аспект на КЖ

•
•

Участие
Личностно удовлетворение

•

Възрастните граждани могат да разполагат с
повече
свободно
време
вследствие
на
пенсионирането си или намалените си семейни
ангажименти и задължения. Повечето от тях са
придобили богати познания и експертен опит в
определени области в хода на своя живот.
Всичките тези познания и експертен опит трябва да
се предават и да се използват продуктивно.
Насърчаването на доброволческите дейности може
да донесе ползи в три направления. Първо,
възрастните учещи повишават чувството си за
полезност и самооценката си, и в същото време,
това премахва чувството за изолираност. На второ
място, от тяхното свободно време и опит могат да
се възползват други хора, като по този начин се
увеличава приноса на възрастните към обществото.
И накрая, доброволческите дейности изграждат
положителен образ на възрастните в обществото.

Обосновка

Изисквания
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•

1. Институцията да насърчава възрастните учещи да
участват в доброволческите дейности в самата
образователна институция чрез помощ или участие
в уъркшопи, събития, дейности и др. (съвсем
различни от домашните задания или дейности,
представляващи част от курс или учебен предмет).
2. Институцията да насърчава учещите да участват в
доброволчески
дейности
извън
самата
образователна институция– най малко една външна
доброволческа дейност.

Инструментариум за оценяване на образователни институции

3. Съществува минимум една група възрастни учещи,
редовно ангажирани с доброволчески дейности в
общността или в друга асоциирана институция.
•

Препоръки

•

•

Въпреки че доброволческите дейности могат да се
извършват в самата институция чрез подпомагане
на образователния процес (участие като тютори,
помощ при организиране на дейностите,
конференции, събития и др.), ползата от тях е още
по-голяма, когато те се извършват извън
институцията, организирани от дадена НПО или
друга асоциация. Ако доброволчески дейности се
провеждат в рамките на институцията, те следва
ясно да се разграничават от образователните
дейности; трябва да бъдат продуктивни и да имат
въздействие върху други хора.
Тези доброволчески дейности трябва да са
планирани и да се предлагат на базата на
експертния опит и нуждите на доброволците; да се
осъществяват контакти с хора от третия сектор
(НПО или асоциации), управляващи проекти, и да
се канят на срещи с възрастните, за да разясняват
предимствата от включването в доброволчески
дейности и да ги мотивират за участие в тях.
Да се води регистър на хората, участващи в
доброволчески дейности, и да се изследват
промените и влиянието, което те оказват на
възрастните доброволци. Да се популяризират
резултатите.

Наименование 31. Дигитално включване
Източник

•
•

Възрастните учещи
Ръководството на институцията

Образователен
аспект

•

Дейности

Аспект на КЖ

•

Социална интеграция
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•
•
•
•

Участие
Осъзнат контрол
Личностен растеж
Личностно удовлетворение

•

Обществото се променя и технологиите все поактивно се използват в ежедневните процеси,
протичащи в общностите: семейства, приятели,
съученици, институции; и в различни сценарии –
услуги, учене, държавно управление, медии и
власт.
Възрастните граждани не само трябва да могат да
използват технологиите, но и да се чувстват част
от
технологичното
общество
(Дигитално
включване), към което те принадлежат, имат своя
идентичност, в което могат да участват или да
колаборират, и могат да използват интернет не
само за достъп до информация, но и да учат, и да
подпомагат развитието на мрежата със своята
положителна и конструктивна критика.
Виртуалните социални групи, формирани във
виртуалните
общности
или
посредством
свързването на хора, споделящи общи интереси,
могат да бъдат полезен начин за придобиване на
повече информация, чувство за удовлетворение и
подкрепа.
В някои случаи ИКТ могат да се окажат найважния начин за интегрирането на възрастните в
обществото, когато те живеят в селски райони или
са с увреждания.

•

Обосновка
•

•

Изисквания
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1. Възрастните учещи имат идентичност в глобалната
мрежа и я използват редовно (пр. имат имейл или
регистрации във форуми или виртуални мрежи).
Възрастният учещ има собствено присъствие в
мрежата, може да обменя информация и да общува
с други колеги в Интернет пространството (иска да
използва технологиите, трупа положителен опит).
2. Институцията осигурява публична уебплатформа,
където учещите могат да работят съвместно, могат
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да си колаборират (да пишат или да качват снимки
или видео), да бъдат креативни и да споделят.
3. Институцията има виртуална социална мрежа, в
която учещите могат да се включат.
4. Броят на учещите, които се присъединяват към
тази виртуална мрежа и използват други
инструменти, предлагани от институцията, е много
по-висок като процент от средния за използване на
ИКТ при останалата част на населението на
възраст над 65 години.
•

•

Препоръки

Наименование

•

32. Обмяна на експертен опит

•
•

Ръководството на
правила
Обучаващите
Възрастните учещи

•
•

Дейности
Курсове

•
Източник

Образователен
аспект

Да се осигури технологична платформа (уебсайт) и
комуникационни инструменти (имейл), и да се
стимулира тяхното използване от учещите чрез
регулярна имейл кореспонденция, качване на
снимки, материали, обща информация и др.
Класовете по ИКТ да се организират като една
приятелска среда, в която учещите могат да се
обучават и да опитват нови услуги и приложения.
Да се стимулира полезното използване на ИКТ, за
повишаване електронното включване (употребата),
както и съпреживяването (радост, удоволствие,
отдих). Да се повишава увереността върху
собствените сили чрез обучение, да се повишава
сигурността, посредством знания и да се създават
нови
пространства,
чрез
насърчаване
на
творчеството
и
свободата
на
изразяване
посредством социални платформи за публикуване
(web 2.0).

институцията,

вътрешните
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Аспект на КЖ

•
•

Психологическо здраве
Осъзнат контрол

•

Възрастните граждани притежават много опит и
тяхното познание може да бъде полезно за други
учещи. Това може да се отнася до всякакъв
социален или семеен опит, през който са
натрупали в миналото, и който може да се
трансферира към друго лице с подобни проблеми.
Опитът, който може да се трансферира, не трябва
да бъде по теми, твърде лични или болезнени;
това не би се получило лесно между учещи, които
не се познават или си нямат голямо доверие.
Трансферът може да се осъществи по въпроси от
всекидневието, като например от възрастен колега
– тютор по ИКТ, езици или други предмети или
дейности. Тази първа стъпка трябва да се
популяризира и наблюдава от институцията,
докато втората стъпка (при трансфер чрез мрежи
за подкрепа и обмяна на опит) се осъществява
неформално във времето.

•
Обосновка

Изисквания

1. Институцията да предлага на възрастните учещи
възможността да участват в двустранни срещи
(между колеги или в малки групи).Тази дейност
продължава достатъчно дълго (повече от една
учебна година), за да се улесни създаването на
връзки за подкрепа и обмяната на опит и
експертиза между учещите.
2. Учещите да имат подкрепящи съученици – хора с
различен експертен опит се срещат и споделят
реално или виртуално, с цел продължаване на
процеса на учене и социализиране, но и за
оказване на подкрепа.
•

Препоръки
•

84

Предлагане и популяризиране на тюторинга
между връстници сред учещите, чрез създаване на
списък с тематични групи, към които учещите
могат да се присъединят.
За да е устойчива тази дейност, трансферът на
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•
•

опит трябва да бъде двупосочен, в противен
случай една от страните може скоро да загуби
интерес.
Показване на добрите практики или създаване на
„книга на екипността“, включваща събрано
знание, практики и др.
Планиране на курс или дейност, при които
учещите сформират групи за съвместна работа по
дадена тема. Тези взаимоотношения трябва да
продължат през целия учебен курс, като по този
начин се насърчава изграждането на връзки между
учещите.

Наименование 33. Художествено творчество
Източник

•
•

Ръководството на институцията, вътрешни правила
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•
•

Дейности
Курсове

Аспект на КЖ

•
•
•

Психологическо здраве
Личностен растеж
Личностно удовлетворение

•

Създаването на художествен продукт (снимки,
разкази, произведения на художествените занаяти,
живописни творби и пр.) може да се разглежда
като начин за продуктивно използване на времето
за изпълнение на специфична задача, или задача,
изискваща умствени или физически усилия, но и
като форма на изразяване и начин за спечелване на
признание от колеги, семейството и приятелите.
В някои курсове или дейности, където
теоретическите концепции са особено прецизни
може да се насърчава практически-ориентираното
учене чрез творческо споделяне на научените идеи.
Изборът на правилните методи за работа с
възрастните се определя от начина, по който

Обосновка
•

•
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съдържанието се възприема, и води до по-голямо
желание за участие в клас, по-голяма увереност,
отдаденост и отстояване на позиции.

Изисквания

1. Поне една дейност предлагат среда за учещите да
бъдат креативни и да изразяват себе си.
2. Завършените творби се представят или показват на
останалите представители на общността по
различни начини като интерактивни бели дъски,
стъклени шкафове, уебсайт.
•

•

Препоръки

•

•

Наименование

34. Обучение по геронтология
•

Източник

•
•
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Да се предлагат артистични и творчески дейности,
които може да се комбинират с други курсове. Това
ще повиши интереса към преподавания предмет и в
същото време – ще окаже положително
въздействие върху личността.
Така например, използването на ИКТ и техника
като фотоапарати може да включва и конкурс за
най-добра снимка. Езиковото обучение и курсовете
по творческо писане могат да включват конкурси
за поезия или кратък разказ, или публикуването на
материалите в местно списание или на уебсайт.
Курсовете по история на изкуството могат да се
допълнят с работилници по живопис.
Артистичните творби като произведения на
художествените занаяти или керамика могат да се
показват на изложби за останалите учещи, и с цел
засилване на въздействието.
Дейностите трябва да се провеждат в малки групи
по теми, съобразени с хобитата и интересите на
възрастните.

Ръководството на институцията, вътрешните
правила
Програмата
на
курса,
педагогическото/
геронтологическото ръководство
Обучаващите

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Образователен
аспект

•

Обучаващи

Аспект на КЖ

•

Индиректен трансфер

•

Обучаващите, преподаващи на възрастни, трябва
да знаят как тази целева група се различава от
другите видове учещи (пр. учениците или помладите хора), както и различията по отношение на
учебния процес и педагогическите подходи. Те
също така трябва да познават основните нужди на
възрастните и съответните рискове, както и по
какъв начин правилно да отговорят на техните
специфични потребности. Това ще позволи на
обучаващите да задоволят нуждите на обучаемите
си и да планират, и разработват, по ефективни
курсове.
Възрастните хора често се разглеждат като
хомогенна група, независимо от факта, че
възрастните са по-хетерогенна група от хората на
средна възраст (от гледна точка на различията във
възрастта,
функционалния
капацитет,
образованието и житейски опит). Образователните
дейности трябва да са разработени, съобразно
техните нужди, а обучаващите трябва да
притежават необходимите умения да се справят с
тези предизвикателства.
Проблемът с възрастовата дискриминация има
множество последствия. Обучаващите следва да
притежават
цялостно
разбиране
за
дискриминирането по възраст, за да се избегнат
стереотипите. Те трябва да уважават възрастните
като отделни личности, всеки в своята уникалност.
Изследванията показват, че хората могат да учат до
дълбока старост. Придобиването на нови умения и
когнитивната преработка отнемат повече време.
Подобно, техните движения обикновено са побавни в сравнение с младите хора. Всички тези
аспекти следва да се вземат под внимание в
прилаганите педагогически подходи.

•

Обосновка

•

•
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Изисквания

1. Наличието на курс за обучение или ръководство за
запознаване
на
новите
обучаващи
с
геронтологичните концепции и педагогическите
препоръки.
2. Съществуването на процедура, при която даден
обучаващ може да получи професионален съвет по
отношение на въпроси, свързани със стареенето,
или педагогическите предизвикателства пред
преподаването на по-възрастни учещи.

Препоръки

Персоналът и обучаващите трябва да получават
информация как да провеждат обучението на
възрастните и за техните най-общи нужди. Това ще
позволи
на
обучаващите
да
адаптират
съдържанието на курсовете си и педагогическите
подходи по-ефективно.
• Ако даден член на персонала или обучаващ има
въпроси, необходимост от съвет или насоки, или се
налага да се справи с някакъв проблем или
конфликт, той/тя трябва да може да получи помощ
или препоръки. Тази помощ може да дойде от
някой представител на специализирания персонал
или от организирани неформални срещи с други
опитни обучаващи.
• Преподаватели/тюторите трябва да са обучавани в
следните области:
a. главни аспекти на нормалното стареене
b. функционални промени при нормалното стареене
c. хетерогенност при възрастните хора
d. успешното стареене: как да го постигнем
e. андрагогия – педагогически измерения на
психологическите
аспекти
на
стареенето
(мотивация, умения за справяне, адаптиране,
когнитивни промени, ментално здраве)
f. как да организираме дейности за превенция на
самотата и стимулираме по-активно социално
участие при възрастните
Глава 7 на Ръководството описва опита “Обучение на
обучаващи” за това, как обучаващите могат да придобият
•
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основни познания по геронтология и образование на
възрастни.

Наименование

35.
Междукултурна
мултикултурализъм

осъзнатост,

разнообразие

и

•
•

Ръководството на институцията и вътрешните
правила
Обучаващите и персоналът
Възрастните учещи

Образователен
аспект

•
•
•

Персонал, обучаващи
Управление
Курсове

Аспект на КЖ

•
•

Социална интеграция
Участие

•

Повишената
междукултурна
осъзнатост,
разнообразие и мултикултурализъм в променящия
се свят, където хора от различни етноси, раси,
религии, културен и езиков произход живеят
заедно, е едно от ключовите социални умения в
съвременното общество.
Съществува доказана нужда за хората в дадена
общност, и особено в районите със смесено
население, да се адаптират към промените, да бъдат
по-толерантни към новите култури, да разбират и
признават различията. Подобни знания и умения са
жизненоважни за етническата и религиозната
търпимост в едно общество, както и за
положителното взаимодействие и съвместно
съществуване на различните групи в него.
Независимо, че е възможно да се преподават
толерантност и разнообразие чрез курсовете по
история и философия, обучаващите трябва да
притежават уменията да работят с различни
културни групи и да се справят с потенциална
дискриминация в рамките на класа (вследствие на

•
Източник

•

Обосновка

•
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социални, класови, полови или други различия).

Изисквания

1. Междукултурната осъзнатост, разнообразие и
мултикултурализъм са част от мисията на
институцията, или са записани в нейната
образователна политика.
2. Всички нови членове на персонала и обучаващи
участват в обучителна програма или получават
адекватна информация по въпросите, свързани с
междукултурната осъзнатост, разнообразие и
мултикултурализъм, как да се справят със
социалната полова или друга дискриминация в
класа, и как да я избягват и насърчават равенство.
3. Учещите притежават по-добра междукултурна
осъзнатост, знания за други култури и обичаи, те са
по-толерантни и са способни да разпознават и
признават разнообразието и мултикултурализма.
•

•
•
Препоръки

•

•
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Осигурете междукултурно и мултикултурно
обучение за обучаващите как да се справят със
социалните различия, етническите и половите
предразсъдъци в клас.
Развивайте умения и способности за толерантност,
критични и конструктивни нагласи, умения за учене
и адаптиране към промените.
Базирайте обучението на собствения опит и
нуждите на учещите в тази област. Фокусирайте се
върху доказаната необходимост от религиозна,
етническа, културна и езикова толерантност.
Изтъквайте взаимните ползи от взаимодействието
между различните култури.
Представете на учещите причините, обосновката и
доказателствата защо знанието как да се общува с
различни
култури
ще
подобри
техните
междуличностни и комуникативни умения.
Осигурете на учещите практическа информация и
казуси с теми за обсъждане.

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Наименование

36. Комуникативни умения на обучаващите

Източник

•
•
•

Обучаващите, фасилитаторите
Ръководителите
Оценъчните форми и резултати

Образователен
аспект

•

Персонал, обучаващи

Аспект на КЖ

•

Индиректен трансфер

•

Комуникативните умения на обучаващите са
важни за поддържане на високи нива на внимание
и мотивация сред учещите.
Преподаваното съдържание и информация,
осигурявана в хода на курса е много важна, но
страстта, която обучаващият предава понякога
може да се окаже много по-важна, защото тя
стимулира интереса на учещия.
Комуникативността
е
важно
умение
за
обучаващия, не само за да предаде знанието в
даден курс, но и за да пренесе други умения и
социални нагласи, особено по време на дискусии,
дебати или при непосредствено взаимодействие с
учещите.

•

Обосновка
•

Изисквания

1. Наличието на процедура за оценяване (формална
или информална, като например интервюта), за да
се гарантира, че новите обучаващи не само
притежават необходимото знание по темата, но и
подходящите комуникативни умения.
2. Съществуват
методи
за
оценяване
на
комуникативните и асертивни умения на
обучаващите (като например, оценка на
компетенциите на обучаващия от обучаваните).
3. Ръководството на институцията предприема
корективни действия, когато даден обучаващ не
притежава в достатъчна степен необходимите
комуникативни умения.

Препоръки

•

Способността да се общува и да се работи с група
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•
•
•

Наименование

37. Професионални проблеми и управление на стреса
•

Източник

учещи е ключова компетенция за обучаващите на
възрастни. Без подобна компетентност процесът
на преподаване и учене най-вероятно ще се окаже
провал. Новите обучаващи трябва да имат
достатъчни знания и комуникативни умения. В
противен случай, те не трябва да бъдат наемани на
работа.
Трябва да се дават въпросници на учещите, за да
оценяват компетенциите и комуникативните
умения на своите преподаватели.
Да се осигуряват редовни семинари за
обучаващите, за това как да повишат
комуникативните си умения.
Да се организират семинари, където по-опитните
обучаващи могат да обменят препоръки и съвети.

•

Обучаващите,
персоналът
Ръководството
правила

фасилитаторите,
на

институцията,

тюторите,
вътрешните

Образователен
аспект

•

Персонал, обучаващи

Аспект на КЖ

•

Индиректен трансфер

•

Възрастните учещи могат да са много активни; те
могат да са изискващи не само по време, но и
преди и след учебните занятия. За специалистите
или общия персонал, работещ в институцията и
подпомагащ възрастните, подобна взискателна
аудитория може да се окаже трудна за работа.
Цялата тази продължителна задача може да бъде
изтощаваща и да причини професионално
„прегаряне“, което в крайна сметка води до
влошаване на качеството и доброто отношение
към работата от страна на обучаващите и

Обосновка
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•

•

•

Изисквания

1. Курсовете и дейностите подробно се планират и
разработват от обучаващия, но съществува и
добре изградена система (напр. преглеждане от
специалист, одобряване от ръководството), при
която обучаващите могат да търсят одобрение и
съвет за своите курсове и дейности, и това в найголяма степен важи за новоназначените
обучаващи.
2. Съществува добре изградена система (регулярни
срещи, семинари, специалисти) за обучаващите
или персонала да получават подкрепа и съвети за
своите ежедневни проблеми в работата,
конфликти или съмнения.
•

Препоръки

персонала.
Вследствие на ежедневната си работа или начина,
по който се планират курсовете, обучаващите и
персоналът може да имат известни съмнения или
въпроси относно методите за оценяване,
подготовката на дейностите, публикуването на
материали, организиране на събития и др.
Поради факта, че възрастните са много
хетерогенна група (в сравнение с по-младите от
тях, които са по-пасивни, тъй като тяхната главна
мотивация е придобиването на степен) не е лесно
да се отговори на индивидуалните нужди и лични
предпочитания на всеки един. Това може да
предизвика оплаквания и, макар и по-рядко, някои
възрастни могат да станат много взискателни.
Обучаващите и персоналът трябва да разполагат с
канал за получаване на наставления и съвети от
други по-опитни колеги, или най-малкото
подкрепа от страна на ръководството. Това не
само повишава качеството на образователната
дейност, но и намалява нивата на стреса.

Трябва да съществува канал, при който найопитните обучаващи и персонал да предават
добри практики за справяне с ежедневната работа.
Това не само повишава качеството на персонала,
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•

•

Наименование

но и прави неговата работа по-приятна.
Геронтолог или психолог биха могли да оказват
подкрепа и да дават съвети на останалите
обучаващи и персонала, за това как да се справят в
стресиращи ситуации.
При
планирането
и
разработването
на
образователните дейности, обучаващите трябва да
са наясно с изискванията и нуждите на
възрастните, но освен това да се опитват да
избегнат техники или педагогически подходи,
които могат да се окажат неподходящи,
вследствие на специфични за възрастните
фактори. Новите обучаващи трябва да покажат
програмата за курса си на специалист или
обучаващ с опит, за да получат съвет или
подкрепа в трудни ситуации.

38. Мотивация и оптимизъм

Източник

•

Възрастните учещи

Образователен
аспект

•
•

Персонал и обучаващи
Педагогика

Аспект на КЖ

•
•
•
•

Осъзнат контрол
Психологическо здраве
Личностен растеж
Личностно удовлетворение

•

Оптимизмът представлява отношение към живота,
което може да се научи, но единствено при
положение, че обучаващият истински вярва в него.
Оптимизмът е склонността за конструктивно
възприемане и оценяване на света, опитът да се
избягват негативни непродуктивни вярвания, като
обаче се възприема реалистична и полезна
положителна гледна точка, която ни помага да
разрешаваме проблемите, с които се сблъскваме.
Оптимизмът вдъхновява хората да вярват, че ще

Обосновка

•
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•

•

Изисквания

1. Възрастните учещи да са на мнение, че
обучаващите използват позитивен и конструктивен
подход за предаване на учебното съдържание. Те
да потвърдят, че тяхното възприемане на проблеми
и ситуации извън собствения им контрол се
променило към по-добро, откакто са се включили в
обучението.
2. Възрастните учещи да се чувстват мотивирани да
посрещнат нови предизвикателства в живота си и
да твърдят, че това чувство се е засилило след
включването им в обучението.
•

Препоръки

постигнат целите, които самите те са си поставили,
и им помага да вземат решения как това да стане.
При срещане на трудности, оптимизмът насърчава
хората да продължат със своите усилия. Той също
така пази индивида при ситуации, които са извън
неговия контрол.
Конструктивната критичност трябва да се
окуражава по време на учебния процес, в
противовес на деструктивната критичност, която
разкрива негативните или лошите аспекти на
ежедневието и не търси и не предлага решение.
Обучаващите трябва да разбират, че обучението на
възрастни не е единствено за повишаване на
техните професионални умения или насочено към
получаване на образователна степен, а за
повишаване на уменията за живота, необходими за
справяне с предизвикателства и фактори извън
техния контрол. По тази причина преподаването
трябва да бъде ориентирано към реални житейски
проблеми, където възрастните учещи могат да
превърнат своите деструктивни навици в
конструктивно поведение.

Обучаващият трябва да притежава нагласите и
способността да убеждава за създаването на
чувство за сигурност в класната стая, позволяващо
на възрастните да формират отношение на доверие
към заобикалящия ги свят и към другите хора, и да
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•

•

•
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засилва вярата им в тяхната способност да се
справят с трудни и стресови ситуации.
Обучаващият трябва да създава положителна
мотивация във възрастните на всеки етап от курса
или учебната дейност, както и при посрещане на
други предизвикателства извън класната стая.
Обучаващите редовно трябва да припомнят на
учещите какви са целите на курса, и на урока
съответно, и да засилват разбирането на учещите за
постигнатото от самите тях.
Въпреки че обучаващите трябва да предават своята
мотивация и оптимизъм на учещите във всички
курсове, съществуват някои предмети, които могат
да дадат на обучаемите необходимите техники за
справяне с трудни ситуации. Тези предмети са
главно от областта на хуманитарните науки
(психология, социология, философия, история).
Обучаващите също така трябва да дават примери
или казуси за дискутиране, и да се опитват да
покажат, че разрешаването и контролирането на
ситуации от позитивна и конструктивна гледна
точка е по-добре както за самите нас, така и за тези
около нас.
Учещите стават по-мотивирани и чувстват поголям контрол върху нещата, след като курсът или
дейността приключат и те осъзнаят колко умения и
нагласи са придобили. Отговорност на обучаващия
е да обърне внимание на собствения им прогрес.

Приложение I

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Форма за оценяване
Институция
Име на оценителя
Дата
Оценка:
0
–Няма Липсва минималния брой Слабости:
доказателства, необходими за
доказателства
a. Липса на
оценка на индикатора
доказателства
b. Слабо планиране
1 –Много слаб Отговаря на изискванията на
c. Слабо
индикатора, но с множество
въздействие
или значими слабости
d. Други (в
2 –Слаб
Отговаря на изискванията на
детайли)
индикатора, но с някои
слабости
3 –Приемлив

Отговаря на изискванията на
индикатора
задоволително Прагово ниво
(прагово ниво)

Отговаря на изискванията на Признаци за качество:
индикатора с някои аспекти
A. Ясни
на високо качество
доказателства
B.
Непрекъснато
5
–Много Отговаря на изискванията на
подобрение
добър
индикатора, всички аспекти
C.
Индиректен
на високо качество
трансфер
D. Обмен
E. Други (в
детайли)
4 –Добър

Позволяват се оценки с десетични знаци.
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ИН

Наименование

Оценка

Коментари
(отнасящи се до: a, b, c, d, A, B,
C, D, E)

1. Достъпност
2. Места за срещи
3. Места за учене
4. Институционално
самооценяване
5. Насърчаване на
социални дейности
6.
Оценяване
изискванията
възрастните

на
на

7. Участие на учещите
в управлението
8.
Доставчик
обучение

на

9. Акредитиране на
учещите
10. Придобиване на
социални нагласи по
неформален път
11.
Доставчик
на
формално обучение
12. Формални групи
учещи
13.
Общообразователни
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дейности
14.
Междупоколенческо
учене
15.
Конструктивна
педагогика
16.
Учене
изследване

чрез

17.
Включваща
педагогика
18. Придобиване на
умения за учене
19. Компетенции за
промените в живота
20. Дигитални умения
21. Физическа култура
22. Езици
23.
Проблемнобазирано учене
24.
Психологическо
благосъстояние
25.
пътувания

Културни

26. Неформално учене
извън класната стая
27. Подобряване на
когнитивните умения
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28. Социални срещи
29.
Художественотворчески дейности
30.
Социални
доброволчески
дейности
31.
Дигитално
включване
32.
Обмяна
експертен опит

на

33.
Художествено
творчество
34.
Обучение
геронтология

по

35.
Междукултурна
осъзнатост,
разнообразие
и
мултикултурализъм
36.
Комуникативни
умения
на
обучаващите
37.
Професионални
проблеми
и
управление на стреса
38.
Мотивация
оптимизъм

и

Общ резултат: ______от 190 = ____ от 10
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Коментари
Тук включете всякакви коментари или основания свързани с оценката на
горните индикатори

Тази форма може да се свали и от http://www.edusenior.eu
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Приложение II
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Доклад
Институция
Име на оценителя
Дата

Силни страни
Отнася се до индикаторите, получили висока оценка;
• Кой са най-релевантните аспекти (институционални и на КЖ), в
които институцията се откроява (област на експертиза)
• Как може въздействието да се сподели с общността или с други
институции, вземащи решения или в други мрежи? (споделяне и
обмен, създаване на синергии)
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Рискове
Отнася се до индикаторите, получили висока оценка
• Как може да се подобри или гарантира средносрочното или
дългосрочното въздействие? (осигуряване на качеството)
• За индикаторите, при които съществува риск от влошаване в
средносрочен или дългосрочен план, какви корективни действия
следва да се предприемат и препоръки, които да се следват?
(управление на риска)

Слаби страни
Отнася се до индикаторите, получили ниска оценка, и които са част от
стратегическите и оперативни цели на институцията,
• Какви корективни действия следва да се предприемат? (препоръки)
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Възможности
Отнася се до индикаторите, получили ниска оценка, и които не са част от
стратегическите и оперативни цели на институцията:
• На базата на потенциалните възможности на институцията
(образователни аспекти, експертиза на персонала, опит, оперативен
капацитет и др.), както и на средата (социален контекст на
възрастните, участие в мрежа с други институции, асоциации и др.),
какви нови действия и дейности могат да се препоръчат (нови
курсове, нови процеси, нови дейности и др.) и взети под внимание с
цел въздействие върху КЖ на учещите? (потенциал)

106

Инструментариум за оценяване на образователни институции

Препоръки / Коментари

Тази форма може да се свали и от http://www.edusenior.eu
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