Настоящото ръководство е част от Проекта „Инструментариум за
оценяване на образованието за възрастни с цел подобряване на качеството
на техния живот” (http://www.edusenior.eu). Настоящият проект се
осъществява с подкрепата на Програмата „Учене през целия живот” на
Европейския съюз, № 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP.

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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Въведение

Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto
Университет Jaume I, Испания

Застаряването е едно от най-големите социални и икономически
предизвикателства пред европейските общества през 21-ви век.Това ще се
отрази на всички държави-членки и ще се отрази на почти всички области
на политиката на ЕС. До 2025 г. повече от 20% от европейците ще бъдат
на 65 или повече години 1, при наблюдаваща се тенденция за особено
бързо нарастване на броя на гражданите над 80-годишна възраст.
Институциите, които обучават възрастни (на 65 или повече години, или
пенсионери) трябва да предлагат курсове на целевата група, които нямат
за цел да се получи диплома или са насочени към подобряване на техните
възможности за кариерно развитие. Следователно трябва да се прилагат
различни методики, а също така и да се създават и въвеждат специално
разработени курсове, дейности и материали. От по-широка перспектива,
тяхната основна цел е да се увеличи благосъстоянието и качеството на
живот (КЖ) на учещите възрастни. В този контекст, преподаването се
превръща в социално-образователна дейност, при която се смесват
формални и неформални дейности. Знанията, които учещите придобиват
са важни, но не бива да се забравят и други умения, нагласи и цели като
социализация, интеграция, адаптиране към обществото, активното
гражданство, и т.н.
1

Giannakouris, K. (2008) Ageing characterises the demographic perspectives of the European
societies, in Population and social conditions. Eurostat; Statistics in focus. 72/2008

Въведение

Съществуващите изследвания определят КЖ от гледна точка както на
обективни, така и на субективни възприятия. Някои параметри са
достъпни за оценяване на КЖ и, следователно, дават възможност да се
предприемат действия за подобряване качеството на живот на индивида.
Определени нива на качеството на живот може да паднат в резултат на
няколко вида рискове (напр. самота, изолация), но може и да се увеличат
вследствие на други дейности, които насърчават интеграцията или
общуването. Образованието може да се използва за намаляване на
рисковете и повишаване на качеството на живот. Стимулирането и
подобряването на качеството на живот на възрастните граждани има
изключително положителен ефект, тъй като това води не само до пощастливи възрастни хора, но и до по-активни, продуктивни, ангажирани и
по-здрави хора от третата възраст, които изискват по-малко социални
услуги и чиято стойност за обществото се увеличава.
Настоящето Ръководство е предназначено за учители, обучители,
преподаватели, фасилитатори, персонал, техници, мениджъри и вземащите
решения, които искат да знаят повече за връзката качество на животобразование при възрастните граждани. Той е пряко насочен към хората,
които искат да създадат програма за обучение на възрастни граждани. По
тази причина всяка глава се състои от въведение и практическо
съдържание, чиято цел е да подпомогне читателя да разбере и интегрира
част от дейностите, съдържанието, опита и пр. в неговата или нейната
институция като по този начин да подобри качеството на живот на
учещите възрастни.

Защо Качеството
значение

на

живот

има

Когато човек е задоволил основните си нужди, той има правото да
преследва и други цели в своя живот – щастие, лична реализация,
независимост и др. Всички тези концепции са свързани с Качеството на
живот (КЖ), но те следва да се разглеждат откъм субективните схващания
на индивида; да имаш добро КЖ означава животът ти да е приятен и
ценен.
КЖ се основава на вътрешни и външни компоненти. Външните
компоненти са вече установените от общността, в която хората живеят.
Съвременните общества се опитват да повишат благосъстоянието на
своите граждани чрез социални услуги, здравни програми, осигуряване на
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ресурси за гражданите с нисък доход, повишаване на достъпа до услуги и
създаване на възможности за хората с увреждания, в усилията си да
намалят дискриминацията и да повишат степента на включване на всички
членове на обществото.
Вътрешните компоненти са онези, които произтичат от самите нас –
оптимизъм, осъзнат контрол, адаптиране и др. Хората с по-високо КЖ
притежават по-добри нагласи за посрещане на предизвикателствата и
проблемите на живота. Тяхното възприемане на даден здравен проблем е
по-положително. Те участват по-активно в социални дейности и са поактивни членове на непосредственото си обкръжение и на семейството си.
КЖ е цел, която представлява дългосрочна перспектива в развитието на
дадено общество, в което всеки индивид се опитва да живее по-богат
живот в най-широкия смисъл на думата. По принцип обществото има поголяма полза от граждани с високо КЖ от тези с ниско КЖ. Още повече,
че ниското КЖ предполага по-големи разходи за социални и медицински
услуги.

Възрастните граждани
Въпреки че има голям брой изследвания и многобройни публикации,
насочени към хората с увреждания, маргинализирани или зависими хора,
няколко проучвания са изследвали въпроса за възрастни хора или
пенсионери, които умело управляват живота си, и чиито здравни проблеми
са само тези, които обикновено придружават процеса на стареене. Тези
хора попадат във възрастовата група между 65 и 80 г., или дори повече
предвид тенденцията за подобряване на здравословните условия.
Процесът на стареене може да бъде от решаващо значение за всеки
индивид, тъй като включва големи промени. Тези промени и загубата на
контрол са основните фактори, които застрашават качеството на живот на
индивидите, особено когато те са непредвидими и хората не са подготвени
за тях. Стига се до промени в работата (пенсиониране), семейството,
обществото, нашите тела, както и свързани със здравето проблеми, които
изискват корекции на възприятията и структурирането на собствения ни
живот. Всички те са психологически, физически и социални
предизвикателства, които могат да доведат до спад в КЖ, ако индивидът
не се справя с тях по правилния начин.
От друга страна, този етап от живота предлага шанс на човека да се
възползва от нови възможности, защото хората като цяло имат повече

7

Въведение

време, за да участват в социални дейности. Освен това възрастните
граждани имат богат житейски опит, който не трябва да бъде загубен или
да остане неизползван. Обществото може да се възползва от възрастните
хора с добро качество на живот, не само поради нарасналото им социално
участие, но също така и чрез по-ниските им разходи за социални и здравни
услуги.

Ролята
на
институции

образователните

Съществуват държавни институции, неправителствени организации и
сдружения, както и закони и разпоредби за борба с бедността, изолацията,
дискриминацията и други социални аспекти, които водят до трудни и
несправедливи условия на живот. Действията за повишаване на
индивидуалното качество на живот могат да бъдат разгледани както от
глобална (правителства, закони, наредби, услуги, институции),така и от
местна перспектива (общности, семейства, приятели, отделни хора).
От глобално-местната перспектива на качеството на живот на индивида
може се въздейства чрез образование. Ученето преминава през много
етапи в живота; докато децата трябва да получат най-основните знания и
социални умения, обучението на юношите и възрастните се фокусира
повече върху професионалните умения и конкурентоспособността.
Образованието за възрастни или пенсионирани хора няма за цел да
подобри шансовете им за повишение в работата и тяхната мотивация е
изцяло лична. Най-честите причини, които те посочват за желанието си да
учат, са: да знаят повече по дадена тема или предмет, към които проявяват
любопитство; да знаят повече за съвременното общество и неговата
история; да разбират съвременното общество и да са в крак с промените,
да избегнат изолацията, и да останат активни и творчески. От друга страна
институциите предлагат този вид образователна дейност, защото разбират
ползата им за възрастните граждани - така те ще имат уменията да се
справят с предизвикателствата на съвременното общество, както и да
бъдат по-активни и ангажирани. Тези понятия са тясно свързани с целта за
увеличаване на КЖ на възрастните.
Планирането на всяка образователна интервенция, имаща за цел да
увеличи КЖ на учещите, не е нещо, което може да се постигне в
краткосрочен план чрез предметен курс или друга дейност. Тази много
широка цел изисква внимателно проектиране на целия процес на
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преподаване и учене, който включва не само съдържанието на курса, но и
как се преподава, как учещите взаимодействат, обкръжението, както и
много други аспекти, които ще бъдат разгледани в настоящото
ръководство.
Образованието може да повлияе качеството на живот на възрастните хора,
но като всеки друг навик, умение или отношение, КЖ може да бъде
изучавано по същия начин, както се учим на толерантност, приятелство
или правилният начин да се изправим с лице към предизвикателствата.

За Ръководството
Настоящето Ръководство е предназначено за учители, обучители,
преподаватели, фасилитатори, персонал, техници, мениджъри и вземащите
решения, които искат да знаят повече за връзката качество на животобразование при възрастните граждани. То може да се използва от
желаещите да въведат нови образователни дейности за възрастните, или
онези, които вече осъществяват такива и искат да научат повече.
Ръководството се опитва да премине от основните теоретични постановки
до изцяло практически въпроси с примери и добри практики. Различни
книги и ръководства се занимават с въпросите на качеството на живот,
образование, обществото, геронтологията и гериатрията. Ние нямаме за
цел да обясняваме в детайли тези изключително широки въпроси в
настоящата книга; това наистина би било непосилна задача. Нашата цел е
да представим и свържем всички тези концепции. Взаимоотношенията
между тях са това, което прави настоящето Ръководство иновативно, с
надеждата, че това ще бъде полезно за практикуващите. Предлагат се и
препратки за насочване на читателя към материали за повишаване на
знанията за общите концепции.
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Подобряване
живот
на
образование

на качеството на
възрастните
чрез

Как
Кой

Концепции
за КЖ
Социален
контекст при
възрастните

Педагогика

Психологически контекст

Модели

Съдържание

Европейски контекст, добри практики

Защо/Какво

Настоящето Ръководство е разделено на глави, които се опитват да
отговорят на въпросите Какво, Защо, Как и Кой, свързани с главната тема
„Подобряване на качеството на живот на възрастните чрез образование”.

Персонал

Предизвикателства, изводи

Таблица 1. Глави на настоящето Ръководство и неговата
контекстуализация
Всяка глава въвежда и развива съответната тема, както е показано в
Таблица 1. В уебсайта на проекта (http://www.edusenior.eu) можете да
намерите положителен опит и добри практики, свързани с всяка от главите
(добри практики, изследвания, проекти и др.), включително информация
за партньорите по проекта.
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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 септември 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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1.

Качество на живот

Pilar Escuder-Mollon
Университет Jaume I, Испания

1.1.

Въведение

Качество на живот (съкратено КЖ) е абстрактна концепция, чието
значение всеки може да разбере, но което трудно може да се дефинира
прецизно. Хората обикновено свързват КЖ с благосъстоянието, добрия
живот, доброто здравословно състояние, чувството за щастие или това да
имаш много пари. В този смисъл КЖ лесно се асоциира с идеята, че
повишаването на КЖ е добро както за индивида, така и за обществото като
цяло. В съвременните общества, където благосъстоянието на гражданите е
приоритет, политиците и взимащите решения често се опитват да повишат
нашето КЖ.
Това е широко известен термин, използван не само от правителства,
психолози, лекари и социолози, но и от индивидите, търсещи по-добро
благосъстояние на техните семейства. Независимо от начина, по който
използваме концепцията за КЖ, то обикновено е нещо, за което не се
замисляме твърде много. Трудно е да се обясни подробно концепцията,
как тя се влияе от личностни и външни източници, и как ние или други се
опитват да повишат качеството на живота. Макар и странно оценяването
на КЖ изглежда по-лесно, отколкото неговото дефиниране – най-малкото
това е, което може да се наблюдава при наличните и приети от
академичната общност установени модели за оценяване.

1. Качество на живот

Настоящата глава има за цел да изясни концепцията за КЖ, започвайки от
общата перспектива и в последствие насочвайки се към образованието и
към възрастните. Не съществува една единствена теория за КЖ – всяка
теория разглежда КЖ от различни гледни точки и освен това придава
различно значение на различните аспекти на живота. През последните
години теориите за КЖ се развиват в посока на по-скоро психологически
отколкото материални аспекти, но продължават да разглеждат различните
аспекти на живота. Не бива да смятаме, че тези теории си противоречат,
нито че представят някаква хаотична ситуация около КЖ. Теориите и
моделите на КЖ трябва да се приемат като инструменти, които ще ни
осигурят по-добро разбиране на обществените реалии, изключително
важни за всяко човешко същество.
Ние сме убедени, че онова, което човек смята за важно в неговия собствен
живот и за качеството на същия, се различава от онова, което неговия
съсед смята. Наблюдават се разлики и при различните поколения – помлади и по-възрастни, живеещи в различни градове или населени места.
Не съществува единно схващане за това, какво е КЖ. Колкото хора
попитате, толкова различни мнения ще получите. По тази причина
теориите за КЖ следва да се разглеждат като голяма възможност за подоброто разбиране на различните виждания по отношение на КЖ, защо то
се влошава и какво може да се направи за неговото подобряване.
Настоящата глава ще осигури необходимата основа за прилагането по найдобрия начин на потенциала на образованието по отношение на нуждите
на възрастните граждани. Крайната цел на образователното интервениране
в контекста на този проект е подобряването на КЖ, но някои от аспектите
на КЖ не биха могли да бъдат повлияни от образованието, докато други
аспекти, при правилно планиране и прилагане на образователната
интервенция, могат да се подобрят в значителна степен. Необходимо е да
се знае кои са тези аспекти, да бъдат разбрани добре, и в последствие да се
знае как те могат да бъдат повлияни.

1.2.
Разбиране
живота

на

Качеството

на

Изследователите от различни области – социология, психология,
медицина и философия, предлагат различни теории относно КЖ в
зависимост от тяхната собствена гледна точка, област на изследване и
време на провеждане на изследването. Първите философи в Древна
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Гърция са разсъждавали много повече върху щастието и добрия живот,
отколкото за КЖ; главната цел на човешкото съществуване е била
задоволяване на човешките „апетити” – една хедонистична традиция,
която в началото е насочена към тялото, а впоследствие и към духа (Chung
и колектив 1997, Kubovy 1999). Аристотел е вярвал, че истинското щастие
е резултат от това, което хората правят (дейности) и онова, в което хората
вярват (ценности). Това представлява евдемоничната перспектива (демон=
истинска природа), която отправя предизвикателство към предхождащата
я хедонична (насочена към удоволствията или желанията) традиция.
Съвременните теории за КЖ са повлияни от различни изследвания,
свързани със здравето, в опитите да се аргументира как леченията и
интервенциите могат не само да подобрят здравословното състояние на
пациентите, а и тяхното КЖ. Тези действия имат за цел редуциране на
болестните прояви да направят живота на пациента по-малко
притеснителен или да намалят чувството за нещастие.Тази пряка цел,
опитваща се да подобри КЖ, чрез намаляване или премахване на болката
или други проблеми, контрастира с най-съвременните теории, предлагащи
действия за подобряване на КЖ чрез мерки да се направят гражданите пощастливи посредством по-голяма подкрепа и сигурност, напр. в случаите,
когато правителствата предлагат социални услуги, стимулират
подобряването на здравните навици, общуването и др.
Последните изследвания на КЖ поставят по-голяма тежест върху
субективните възприятия на гражданите в контраст с обективните страни
на техния живот. Първата интуитивна идея е да се каже, че парите правят
хората по-щастливи, следователно богатите хора имат по-добро КЖ. Да си
здрав може да се смята за важен определящ фактор за КЖ. Разбира се,
здравето и парите не носят щастие. Отвъд определен доход, необходим за
покриване на средните нужди на дадено общество, парите не са
съотносими към щастието (Myers 2000, стр. 54-60). Други изследвания
разкриват, че колкото повече хората насочват вниманието си към
икономически и материални въпроси, толкова по-лошо би било тяхното
благосъстояние (Ryan & Deci 2001). Важният въпрос тук е да се осъзнават
„средните нужди”, което е социално измеримо. Под този праг (на
бедността) парите и благосъстоянието са силно взаимосвързани.
Следователно, когато нашият начин на живот не е поставен на изпитание
от здравословни и финансови проблеми, субективното възприятие за
нашия собствен живот се превръща в най-важния критерий за разбирането
и оценяването на КЖ. В настоящата глава представяме различните
измерения, аспекти, компоненти и индикатори, отнасящи се към КЖ, но
насочени към възрастните (не хора с увреждания или хора в
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неравностойно положение) и към образованието. Заключителната секция
на тази глава предлага допълнителни материали за четене върху общите
концепции за КЖ. Заключителната секция на тази глава предлага
допълнителни материали за четене върху общите концепции за КЖ.

1.3.

Определение

Да се намери едно единствено и общоприето определение на термина
„качество на живот” не е лесна задача, тъй като съществуват толкова
много дефиниции, както и теории и модели за КЖ. Още повече, че всеки
има свои собствени възгледи по темата. Тук ние предлагаме една
отправна, която представя три от най-често приетите определения за КЖ.
Работната група по КЖ на Световната здравна организация (СЗО 1997)
определя Качеството на живота като „схващането на индивидите за
тяхната собствено положение в живота в контекста на културните и
ценностни системи, в които те живеят, и във връзка с техните цели,
очаквания, стандарти и грижи”. Тези аспекти са разгледани в Таблица 2.
Изследването на Schalock (2000) се фокусира повече върху въпроси,
свързани със здравето или уврежданията. Неговата дефиниция е следната:
„Качеството на живота е концепция, която отразява желаните условия на
живот на човека, отнасящи се към осем основни измерения на човешкия
живот – емоционално благосъстояние, междуличностни отношения,
материално
благосъстояние,
личностно
развитие,
физическо
благосъстояние, самоопределяне, социално включване и права.” Тези
измерения са подробно описани в Таблица 1.
Cummins (1997) предлага модел, приложим към всяка група хора:
Качеството на живота е едновременно обективно и субективно
понятие, като всяко от тях обхваща седем области – материално
благосъстояние, здраве, продуктивност, близост, безопасност,
общностност и емоционално благосъстояние. Обективните
области обхващат културно съотносими измерения на
обективното благосъстояние. Субективните области обхващат
удовлетвореност във всеки един аспект в зависимост от
важността на дадената област за инвалида.

От дефиницията на СЗО можем да направим извода, че концепцията за
КЖ трябва да се разбира във връзка с общността, в която индивидът
живее, и която е изключително важна от културна гледна точка. КЖ е
също така много субективно – то е „възприятие”. Други определения, като
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това на Schalock, се опитват да дефинират КЖ чрез степенуване на
неговите съставни части. Тези измерения са много полезни не само за
целите на оценяването, но и за реконструирането на КЖ с цел последващо
подобряване на всяка специфична област. Въпреки това точното
определяне на измеренията е трудно, защото всяка теория предлага свои
собствени групи от измерения на КЖ. Във втората дефиниция Schalock
поставя на вниманието осем области, подробно описани в Таблица 1. За
щастие повечето от тези области са съотносими към всички определения.
В своите дефиниции Cummins поставя акцент върху важността на
субективния фактор и оценява както субективния, така и обективния
фактори.

Основни нужди
КЖ на даден човек може да бъде например ниско, средно или високо.
Някои инструменти за оценяване на КЖ предлагат цифров израз на КЖ.
Йерархията на потребностите на Маслоу (Maslow & Cox 1987) (Фигура 2)
включва определени основни условия на живот (условия на ниво
оцеляване), които трябва да бъдат задоволени преди достигането на повисоки нива на КЖ. От тази гледна точка КЖ на даден индивид може да
бъде свързано със задоволяването на неговите или нейните потребности,
според пирамидата на Maslow. Условия като голяма бедност, лошо
здравословно състояние или дискриминираност се отнасят към много
ниско ниво на КЖ. Хората имат нужда от основни ресурси (доход, дом,
сигурност), за да мислят за други нужди и повишаване на тяхното КЖ.
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морал,
творчество,
спонтанност,
решаване на проблеми,
липса на предразсъдъци,
приемане на фактите

• Самореализация / Себеизява

самоуважение, увереност,
постижения, уважение към
другите, уважение от
страна на другите
приятелства, семейство,
сексуална интимност
сигурност за: тялото, работата,
ресурсите, морала, семейството,
здравето, имуществото

• Уважение/Достойнство

• Обич/принадлежност
• Сигурност

дишане, храна, вода, секс, сън, хомеостаза,
отделяне/екскреция

Фигура 2. Йерархията на потребностите на Маслоу
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Целта на настоящата глава не е да разглежда неизпълнените основни
нужди, които застрашават КЖ, и които не могат да бъдат задоволени чрез
образователни дейности, а чрез социални и здравни услуги и политики за
подкрепа. Когато хората разполагат с достатъчно доход, място за живеене,
сигурност, са в добро здравословно състояние, средства за придвижване и
основна социална подкрепа, тогава можем да започнем да разсъждаване
върху начините за подобряване на техния КЖ, и как това подобряване
може да бъде от полза не само за тях, но и за обществото като цяло.
Разсъждавайки как можем да подобрим КЖ е само първата част от нашата
цел. Трябва да разгледаме рисковете, които могат да застрашат КЖ. В
случая с възрастните, трябва да притежаваме подробно знание за техните
социални условия, психологическия процес на стареенето, както и
промените и предизвикателствата, които остаряването поставя на преден
план. Въпреки че тези концепции са подробно описани в следващите
глави, тук, където започваме да разглеждаме Качеството на живот в
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неговите съставни части, ще насочим вниманието към някои възможни
изисквания, които хората от третата възраст биха могли да имат.

Субективно и Обективно
Най-общо казано теориите за КЖ си съвпадат в твърдението, че КЖ има
както субективна, така и обективна страна. Въпреки това, теориите,
разглеждащи обикновените граждани, живеещи в развитите общества (не
в страните от Третия свят или бедност) придават повече тежест на
субективните аспекти.
Можем да приемем, че физическото здраве и парите имат огромно
въздействие, най-малкото интуитивно, разглеждано като общо мнение в
проучвания, стигнали до извода, че „повече пари ще ме направят пощастлив” (Myers 2000, Campbell 1981). Но когато се сравняват страни с
различни усреднени нива на богатство или се сравняват хора от различни
нива на материално благосъстояние, взаимовръзката с благосъстоянието
изчезва (Myers 2000). Щастието не зависи в такава голяма степен от
външни фактори и понякога се наблюдава обратният процес – по-голямото
богатство намалява чувството за щастие (Ryan & Deci 2001).
Както споменахме по-горе, моделите на СЗО и Cummins поставят голям
акцент върху субективния фактор, който е видно от техните инструменти
за оценяване. В своята дефиниция СЗО предлага две интересни
концепции: „перцепцията на индивида”, както и „контекстът на
културните и ценностни системи, в които те живеят”. По тази причина
всяко оценяване на КЖ следва да взема под внимание къде хората живеят
и техните перцепции. Всъщност, в съкратения инструмент за оценяване на
СЗО (WHOQOL-BREF), повечето от половината въпроси са субективни:
„Колко удовлетворен сте...?”, в сравнение с други по-обективни въпроси
като „От какво количество лекарство имате нужда, за да функционирате в
ежедневието си?”
В инструментариума за оценяване на Cummins всички обективни
индикатори са балансирани чрез критерия „Колко важно е...?”, „Колко
удовлетворен сте...?”, така че даден човек може да има добър доход и
материално благосъстояние, но да се чувства нещастен. Всъщност
Cummins (по Rapley 2003) твърди, че когато основните нужди са
задоволени повечето хора попадат в диапазона 70%-80% на
удовлетворение на живота; при проучвания, сравняващи групи хора с
различни нива на здравословно състояние или доходи не се отчита повисоко ниво на удовлетворение от живота.
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Адаптиране към промените
Никой не се ражда стар. По дефиниция всеки, който постига старост, има
минало, житейски опит. Процесът на стареене може да се разглежда като
нормално стареене (средно, стандартно, нормативно), докато успешното
стареене, по принцип по рядко срещано, е стареене при отсъствие на
каквито и да било болести или заболявания. Не е чудно, че подобна
перспектива предизвиква противоречия (Schulz & Heckhausen 1996).
Подновената идея за успешно стареене се базира на феномените на
развитието. Възрастните хора се сблъскват с физически, психологически и
социални промени, увеличаващи тяхното излагане на неконтролируеми
ситуации. Начинът, по който посрещаме тези променящите се ситуации,
ще увеличи или намали нашето субективно възприемане на КЖ. По тази
причина са необходими инструменти за справяне с тези ситуации, а
именно първичен контрол и вторичен контрол.
Първичният контрол ни позволява да променяме и адаптираме средата
към самите нас. Вторичният контрол се прилага, когато адаптираме себе
си към средата. При по-младите хора или хората от средната възраст, найшироко се прилага първичния контрол, докато при хората от третата
възраст вторичният контрол е по-често приложим в опита, за да се запази
контрола (Maher 1999).
Cummins (2000) идентифицира някои „когнитивни защитни фактори”, а
именно самооценка, осъзнат контрол и оптимизъм, които действат като
буфери срещу въздействието от заплахите, вследствие на променящите се
обстоятелства в живота и превръщат КЖ в хомеостатично
(саморегулирано и обикновено на по-високо ниво). Когато човек трябва да
премине през негативни събития, има опасност да ги възприеме като
доказателство, че изцяло е загубил контрол върху живота си. Според
Rapley (2003 стр. 206) всяко едно враждебно външно условие показва как
индивидът се адаптира към средата и тогава, ако буферът е недостатъчен,
индивидът изпитва непредвидени нужди, които от своя страна свалят КЖ
под стандартната граница. Това е представено във Фигура 3.
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a. саморегулирана
заплаха

Качество на живота
Зона на комфорт

б.
Необходимост
от адаптиране

в.Загуба
на контрол

Когнитивни защитни фактори: самооценка,
осъзнат контрол и оптимизъм
Фигура 3. В стандартни ситуации човек има по-високо Качество на живот
(по-тъмните кръгове). Заплахите изискват адаптиране, поради
възможността за възникване на различни ситуации (а., б., в.), в зависимост
от когнитивните защитни фактори (Rapley 2003)

1.4.
Измерения
живота

на

Качеството

на

При дефинирането на КЖ повечето автори правят опит да го разделят на
области, които могат да ни помогнат за по-доброто му разбиране, както и
да идентифицират факторите, върху които трябва да въздействаме за
неговото подобряване.
Schalock и Verdugo (2002) твърдят, че концепцията за КЖ, отразяваща
условията на живот, желани от индивида, се отнася към осем области
описани в Таблица 1. Schalock (Schalock 2011) освен това вярва, че
[…] най-доброто определение за (личното) качество на живот е
многостранен феномен, изграден от основни области, повлиян от
личностните характеристики и факторите на средата. Тези
основни области са едни и същи за всички хора, въпреки че всяка от
тях може да се променя по отношение на относителната си
стойност и важност.
В това отношение оценяването на
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областите на качеството на живота се базира на културночувствителни индикатори.

Таблица 1. Измерения на Качеството на живот според Schalock и
Verdugo 2002.
Фактори
Независимост
Социално участие
Благосъстояние

Области
• Личностно развитие
• Самоопределяне
• Междуличностни отношения
• Социално включване
• Права
• Емоционално благосъстояние
• Физическо благосъстояние
• Материално благосъстояние

Предложението на Световната здравна организация (СЗО) за измерване на
качеството на живота обосновава процедурата за оценяване на базата на
разделянето на КЖ на 24 аспекта в 6 области.
Таблица 2. Области и аспекти на СЗО за измерване на КЖ (СЗО 1997)
Област

1. Физическо здраве

2. Психологически

3. Ниво на
независимост

Аспекти, включващи се в рамките на
областите
0. Общо качество на живот и общо здравословно
състояние
1.1. Енергия и умора
1.2. Болка и дискомфорт
1.3. Сън и почивка
2.1. Външен вид и тяло
2.2. Негативни чувства
2.3. Позитивни чувства
2.4. Самооценка
2.5. Мислене, учене, памет и концентрация
3.1. Мобилност
3.2. Ежедневни дейности
3.3. Зависимост от медицински вещества и
медицинска помощ
3.4. Работоспособност
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4. Социални
отношения

5. Среда

6. Духовност/Религия
/Лични вярвания

4.1. Лични взаимоотношения
4.2. Социална подкрепа
4.3. Сексуална активност
5.1. Финансови ресурси
5.2. Свобода, физическа безопасност, сигурност
5.3. Здраве и социални грижи: достъпност и
качество
5.4. Домашна среда
5.5. Възможности за придобиване на нова
информация и умения
5.6. Участие и възможности за
възстановяване/свободно време
5.7. Околна среда (замърсяване/шум/трафик/
климат)
5.8. Транспорт
6.1. Религия/Духовност/Лични вярвания

Таблица 2 описва 6 области и 24 аспекта, които СЗО предлага за
измерване на КЖ посредством инструмента за оценяване WHOQOL-100.
Последвалите изследвания предложиха намаляването на областите от 6 на
4, чрез обединяването на някои от тях – физически, психологически,
социални отношения и среда (WHOQL-BREF).
Таблица 3 показва главните области, следвайки модела на Cummins (1997);
всяка област има три обективни и две субективни измерения, които при
съчетаването си, предлагат единица мярка за благосъстояние. Практиката
доказа, че това е надежден тест с възможност за многократна употреба
(Rapley 2003, стр. 94-95), разработен за възрастното население като цяло.

24

Качество на живот. 1

Таблица 3. Области на Подробната скала за Качество на живот –
възрастни (Comprehensive Quality of Life scale – Adult, Cummins 1997).
Области

Аспекти

1. Материално
благосъстояние

Настаняване, собственост, доход

2. Здраве

Посещения при лекар, увреждания
медицинско
състояние,
употреба
медикаменти

3. Продуктивност

Работно време, свободно време, часове в
гледане на телевизия

4. Близост

Разговори, грижи, дейности

5. Безопасност

Сън, дом, чувство за тревога

6. Място в общността

Дейности, отговорност, съветване

7. Емоционално
благосъстояние

Вяра във възможностите, желания

1.5.
Повишаване
живота

на

Качеството

или
на

на

Повишаването на КЖ на всеки индивид, чиито основни нужди са
задоволени, е много трудно и може да се постигне единствено в
дългосрочен план. Не можем да водим хора със социални затруднения на
партита, защото мислим, че те ще извлекат полза от социалния контакт,
или да кажем на човек, страдащ от много сериозно заболяване, че всичко
ще се оправи. Субективното възприемане на КЖ се развива във всеки един
индивид; то се променя и адаптира от люлката до гроба. Това е отношение
към живота и отношение към самите нас. То не може да се преподава, а
може единствено да се стимулира чрез широка образователна
интервенция; то може да се научи посредством включването на хората,
насърчаването им да действат и да реагират, за да разбират по-добре
самите себе си и своето обкръжение.
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Главните дейности за подобряване на КЖ чрез образование, изведени от
основните теории за КЖ, са следните:

Адаптиране
Нашите тела, нашият живот и нашето обкръжение се променят. Всяка една
такава промяна може да влияе върху КЖ положително или отрицателно.
Според Cummins високото КЖ по-добре се поддържа сред хора, които са
способни да се адаптират към промените в живота си. Тези промени могат
да се разгледат от две перспективи:
• Промени в самите нас, предизвикани от болест, инцидент,
прогресиращо заболяване или последствията от остаряването в
нашите тела. Тази категория включва осъзнати или неосъзнати
промени в нашия начин на мислене, които не можем да управляваме
или контролираме.
• Промени в обкръжението, в обществото като цяло, в нашата
общност, семейства и приятели. Това могат да бъдат травматични
промени (пр. развод на дъщерята) или положителни промени (нова
роля като баба или дядо).
Най-напред трябва да се разберат новото обкръжение, самата промяна,
структурата и новата роля. Впоследствие, човекът има няколко
възможности – да приеме промените, да преосмисли или да се бори срещу
тях.

Социално участие
КЖ е тясно свързано със социалното участие. То се разбира като
удовлетворение, изпитвано от индивидите, в резултат на тяхното участие в
различни дейности в рамките на семейството, на работното място и в
общността, при които те използват своите способности и развиват своята
личност.
Под социално участие имаме предвид „значимо социално участие”,
процесът на общуване на личността, който включва участие по активен и
ангажиран начин в съвместни дейности, приемани от индивида като
полезни. Социалното участие се съотнася към системи за подкрепа или
психо-социални ресурси като съюзи между индивидите, характеризирани
от материална помощ, физическо подпомагане, споделени мисли, чувства
и опит, и положителни социални контакти. Значимото социално участие
обхваща в основата си четири области – образование, занятие, физическа
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дейност и групово възстановяване, и социални отношения, при които
целта е взаимното общуване и социалното интегриране. Но качеството на
социалните контакти е по-важно от тяхното количество.

Получаване и оказване на подкрепа
Важните фактори, свързани със средата и отнасящи се към КЖ, са главно
онези, които позволяват на всеки индивид да осъществява контакт, да
получава подкрепа и да се социализира с други групи като приятели,
семейство, съседи, в общността и др.
По тази причина възниква противоречие, защото от една страна се
стимулира автономията и собствената значимост на индивида, а от друга
се свързва с включването, социалната подкрепа и взаимодействие, при
които автономията и независимостта на индивида започват да се губят.
Schalock and Verdugo (2003 стр. 161-181) разглеждат тези
взаимоотношения чрез оценяване на семейната среда, където индивидът се
чувства като един от членовете, който също може да бъде оценяван, напр.
свободното време и удовлетворението могат да се разглеждат от гледна
точка на оценяваната личност или от социалната група, към която тази
личност принадлежи. Следователно, източникът на удовлетворение е
социалната група, но индивидът е този, който се радва на това.
Чувството за семейственост варира в голяма степен от една култура до
друго, и може да има различни значения и важност в зависимост от
личността, като понякога включва аспекти на йерархичната зависимост. В
допълнение, съществуват други групи хора, с които всеки човек трябва да
общува, понякога без да има избор (съседи, колеги в работата, приятели на
нашите деца и пр.) Независимо от това, важните групи са онези, с които
поддържаме отношения, даваме и получаваме подкрепа от тях, като
приятели или колеги, при които ползите от дадена група или приятел
понякога са по-важни, отколкото чувството за индивидуалност. Възникват
два важни аспекти, свързани с КЖ:
• Избор или осъзнат контрол при избирането на нашата група.
• Включване.Да се чувстваш част от и да си интегриран в дадена
група е свързано с определени комуникативни, афективни и
асертивни умения, приемането на междуличностните отношения и
това, да станеш част от дадена група, и понякога – да работите и
вземате решения заедно.
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Активност
Да продължаваш да имаш цели и стремежи в живота, и да бъдеш активен
член на дадена социална група, е свързано с доброто здраве. Според
Erikson (1985) възрастните хора трябва да поддържат своята генеративна
функция – от една страна, трябва да произвеждат и създават, а от друга –
трябва да изграждат връзки с други хора и да се чувстват отговорни за тях,
защото животът на всички граждани е взаимосвързан, а това предполага да
се работи заедно за постигане на общи цели и каузи, чрез взаимодействие
с другите, посредством общуване и социална солидарност. Но социалното
участие не трябва да се отнася само към собствените инициативи на
индивида, които биха могли да бъдат свързани с неговия стил на живот,
вътрешната му мотивация или други външни причини – социалното
участие е също така свързано с мястото, което обществото отрежда на
своите възрастни граждани.

Никога не спирай да учиш
Последните изследвания показват важността на ученето през целия живот
(като психо-социална дейност) за по-доброто качество на живот. Ученето
може да се разглежда като дейност, поддържаща активността на
индивидите, която също така им дава възможност да повишат своята
креативност, личностно развитие, лични умения и удовлетворение от
живота (Brocket 1985, Ladmin 1997, Schuller 2004). По тази причина
ученето през целия живот е мощен инструмент, който често е съставна
част областта „Личностно развитие” (Shalock and Verdugo 2002)

1.6.

Заключение

Както видяхме, КЖ е комплексно понятие – не съществува единствен и
прост начин за неговото подобряване. Образованието може да подпомогне
повишаването на КЖ, или най-малкото да предотврати неговото
понижаване. Могат да се използват правилно планирани социообразователни дейности за учене на възрастни обучаеми, както и да им се
даде възможност да придобиват нови умения, отношения, способности.
Това е свързано с възможностите на индивида да научава повече за самия
себе си, да знае повече за това, кое е важно в неговата среда (приятели,
семейство или други членове на общността), както и да придобива умения
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за създаване на полезни и положителни връзки между тях за социална
подкрепа, даване и получаване на помощ, да бъде способен да защитава
собствените си интереси, или да приема онова, което не може да бъде
променено.
В настоящата глава изведохме някои предложения как да се подобри КЖ,
но списъкът остава отворен. Възрастните са изключително хетерогенна
група и всеки индивид има своите собствени нужди и проблеми, затова
концепцията за КЖ за всеки един човек е още по-сложна. Образованието
може да предостави много полезен инструментариум посредством
насърчаването/развиването на способността индивидът да продължава да
учи, да се учи от случващото се около нас и това, което се случва със
самите нас, и да се адаптира.
Друг важен аспект, засягащ възрастните и КЖ, е човек да остане млад
колкото се може по-дълго, да прави същите неща, които е правил и преди,
или да мисли, че може да спре процеса на стареене. КЖ означава още да
приемаме самите себе си, собствените си ограничения и пречките, с които
се сблъскваме в живота си, но благодарение на процеса на учене, всеки
може да открие нови потенциални възможности, нови непознати
удоволствия и нови начини да се чувства щастлив, да бъде продуктивен и
полезен на другите.

1.7.
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2.1.

Въведение

Броят на възрастните хора (65+) в Европа непрекъснато се увеличава.
Средностатистически тези възрастни живеят по-дълго, са образовани и
имат по-добър функционален капацитет в сравнение с предходното
поколение 65+. Те са свикнали да водят активен живот и да участват в
различни дейности. При тези възрастни се наблюдава повишен интерес
към ученето през целия живот. Образователните институции трябва да
предлагат разнообразни дейности за да отговорят на най-различните
нужди на тази хетерогенна група хора. Планиращите образованието и
преподавателите трябва да притежават осъвременено знание за нормалния
процес на стареене, те има нужда да разбират различните аспекти, които
подпомагат доброто психологическо стареене, както и факторите, които го
заплашват. Те следва да осъзнават, че съществуват най-различни
предубеждения и неверни схващания, отнасящи се към различните
аспекти на процеса на стареене и възрастните хора. Всички те са повлияни
от възрастовата дискриминация. Настоящата глава представя
доказателства, основани на геронтологията, от която преподавателите се
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нуждаят при провеждане на образователни дейности, подкрепящи
качеството на живот на възрастните хора.
Дори и човек в силно напреднала възраст (над 85) има пълната
възможност да учи и да изпитва удоволствие от ученето. Съществува спад
в някои области на когнитивния капацитет, но като цяло когнитивните
способности са добре запазени и дават възможност на индивида да
продължи да води нормален, добър живот и да се учи през целия си живот,
например житейският опит и мъдростта компенсират намаления
когнитивен капацитет.
Преподавателите трябва да са наясно с всички аспекти, оказващи влияние
върху мотивацията на даден възрастен и възможностите да участва в
образователния процес, както и да участва активно в образователните
дейности. Съществуват потенциални трудности, свързани със слуха и
зрението, тъй като рисковете за тяхното намаляване се увеличават с
годините. Освен това при възрастните хора съществува и рискът от
различни загуби, например загуба на функционален капацитет и загуба на
съпруг/съпруга и приятели. При отсъствието на заболявания даден човек
може да запази добри функционални способности до 90 годишна възраст.
Въпреки това рискът от здравословни проблеми се увеличава с възрастта и
заплашва функционалния капацитет. Намалените функционални
способности засягат мотивацията и ученето, но не са бариера за учене през
целия живот.
Стареенето е сложен, но изключително хетерогенен процес. Може да има
две поколения хора сред възрастните учещи (напр. във възрастта между 65
и 90). Всички стереотипи трябва да се избягват. Тази глава акцентира
върху ресурсите на възрастни хора, без оглед на вижданията за процеса на
стареене в нашите общества, където младежта е обект на силно
възхищение.

2.2.

Факти за стареенето

Населението на Финландия е 5,4 милиона и 17.6% от тях са на възраст над
65. Всички тези възрастни хора са преминали през формалното
образование, повечето започнали на 6 годишна възраст в началното
училище. Във Финландия не съществува неграмотност. Във възрастовата
група между 65 – 74 години 50.5% от жените и 47.4% от мъжете имат
завършена начална образователна степен, 25.1% от жените и 31.5% от
мъжете са завършили средно образование, а 24.4% от жените и 21.2% от
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мъжете са с висше образование. Във възрастовата група 75 + процентите
на жените и мъжете в съответните образователни категории са: 73% и
59%, 14.4% и 25.9%, и 12.6% и 15.1% (Koskinen и колектив, 2012).
Очакваната продължителност на живота при възрастните постоянно се
увеличава. Във Финландия през 2012 г. очакваната продължителност на
живота при новородено момче е 75.5 години, а при новородено момиче е
83.02 години 2. Когато те достигнат въпросната възраст очакваната
продължителност на техния живот ще бъде съответно 7.9 години и 9.5
години (Таблица 4). В същото време функционалният капацитет на
възрастните хора постоянно се подобрява и по тази причина възрастните
имат по-голям брой години с добри функционални способности, а не
обратното.
Мъже
75 г.: 11 години
80 г.: 8 години
85 г.: 6 години
90 г.: 4 години
95 г.: 3 години
100 г.: 2 години

Жени
75 г.: 13 години
80 г.: 11 години
85 г.: 7 години
90 г.: 5 години
95 г.: 4 години
100 г.: 2,5 години

Таблица 4. Очаквана продължителност на живота при жените и
мъжете в различните възрасти
Когнитивността на даден човек (напр. възприемането, паметта,
вниманието, разбирането) вече е напълно развита при достигането на 25годишна възраст. При достигане на средна възраст когнитивността
започва да намалява. Всички аспекти на когнитивността показват загуба с
подобни траектории като възрастта на индивида. Въпреки това трябва да
се отбележи, че, въпреки намаляването, когнитивния капацитет дори и при
много възрастен човек е добре запазен като цяло и му дава възможност да
продължава да води нормален и добър живот със способността да
продължава да учи. Деменцията и отслабването на функциите на паметта
са сред най-големите страхове на възрастните хора. Силното отслабване
на паметта и други когнитивни функции не е част от нормалния процес на
стареене, но винаги е знак за патологичен синдром главно на деменция
или на депресия. При нормалното стареене дълговременната памет
обикновено е добре запазена. Съответно, наблюдава се влошаване на
работната памет, която е част от кратковременната памет. Причината за
2

http://www.indexmundi.com/finland/life_expectancy_at_birth.html
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това са забавените функции вследствие на процеса на стареене. Въпреки
това, трябва да се подчертае, че съществуват големи различия между
различните индивиди. Наблюдават се възрастни между 75-90 г. без
никакво видимо намаляване на функциите на паметта (Suutama 2010).
Важно е да се познават различните фактори, засягащи функциите на
паметта при организиране на образование за възрастни (Таблица 5). Добри
предпоставки за учене през целия живот са, когато то предлага дейности,
съобразени с отделния обучаем на подходящо ниво, повишава
мотивацията, осигурява положителна атмосфера за учене и нови стимули,
и създава настроение. Възрастните трябва да знаят, че паметта може да се
тренира. Оптималното ниво на когнитивност изисква достатъчно сън,
добро ниво на хранене и физически упражнения. Необходимо е да се
обръща подходящото внимание на различните заболявания и синдроми, за
да се оптимизира нивото на когнитивните функции (Suutama 2010).
Таблица 5. Отрицателните и положителните фактори, влияещи върху
функциите на паметта (Suutama 2010)
Положителни фактори
Активност
Нови преживявания и стимули
Използване на функциите на паметта
Добра мотивация
Положителни нагласи
Добро настроение
Здраве, добро състояние
Физически упражнения
Жизненост, добър сън
Добро хранене

Отрицателни фактори
Пасивност
Липса на стимулираща среда
Слабо използване на функциите
на паметта
Липса на мотивация
Отрицателни нагласи
Депресия
Болести, влошено състояние
Липса на физически упражнения
Умора, безсъние
Лошо хранене

По-горе отбелязахме, че интелигентността не намалява с възрастта. Това
неправилно твърдение беше породено от едно предубедено изследване,
при което се сравняват и съпоставят нивата на интелигентност на
различни поколения. При него не се установи разлика при проследяването
на целия живот на една и съща група хора.
Кристалната интелигентност, базирана на учене през целия живот,
житейския опит и натрупаното знание дори се подобрява по време на
процеса на стареене. Обратно, тестовете, изискващи флуидна
интелигентност показват известен спад с напредването на възрастта.
Въпреки това се наблюдава голямо разнообразие между хората и поради
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тази причина не следва да се правят обобщения. Това разнообразие
произтича от образование, начин на живот и колко активно даден човек е
използвал своя капацитет във всекидневието. Проучванията показват, че
практиката може да подобри както флуидната, така и кристалната
интелигентност на човека, дори и на по-късен етап от неговия живот.
Тогава можем да заключим, че поне някои от промените при стареенето
всъщност не са следствие на самото стареене, а от неизползвани
способности (Kuusinen 2010).
Промените в социалното обкръжение и/или семейната структура при
възрастните хора може да увеличи риска от страдание поради самота. На
базата на изследванията във Финландия за самотата една трета от
възрастните
хора изпитват чувство за самота, съпроводени от
отрицателни емоции и водещи до последствия в социалните интеракции
(Savikko et al 2005, Tiikkainen and Heikkinen 2005). Във Финландия почти
никой възрастен човек не живее в същото домакинство с децата си, както
допреди няколко десетилетия. Децата са се преместили в градовете,
оставяйки възрастните си родители да живеят в селските райони.
Субективните причини за страдание от самотата са загубата на
съпруг/съпруга, заболявания и липса на приятели (Savikko et al 2005).
Самотата е силно свързана със симптоми на депресия (Tiikkainen and
Heikkinen 2005) и има много други остри последствия, например
понижено качество на живот и по-голяма нужда от използването на
социалните и здравните услуги. Институциите, занимаващи се с учене
през целия живот, могат да предложат смислени дейности, социална среда
и групи за взаимопомощ за възрастни.

2.3.

Опит в стареенето

Възрастта сама по себе си не е ключов фактор, определящ до каква степен
даден човек се чувства стар. Отделният възрастен има своите
индивидуални схващания по отношение стареенето. Опитът в стареенето
повдига важен въпрос защо трябва да се въздържаме от генерализиране,
когато говорим за възрастни. Личността, историята на живота и опита,
индивидуалните реакции по отношение застаряващото тяло и
заболяванията, и отношенията от заобикалящата среда, свързана с
обществото и социалните взаимоотношения, са част от опита в стареенето.
Финландският
изследовател
Riitta-Liisa
Heikkinen
е
провела
лонгитудинално изследване върху опита в стареенето на възрастни на пет

35

3. Социални аспекти

Исторически събития

Индивидуални
фактори за
развитието
История на
личния живот
Ситуационни
фактори
Кризи

Опит в стареенето

годишни интервали, започвайки от възраст 80 години. Споделеното от
участниците в изследването разкриват техния опит в стареенето към всяка
една времева точка. Опитите са в исторически и културен контекст,
ситуационни фактори и житейски кризи (Фигура 6). Възрастните с добра
самооценка и положително отношение към своя живот много по-рядко се
чувстват стари и изпитват по-малко симптоми на депресия, в сравнение с
другите с обратен опит. Въпреки това става видно, че достигналите 90
годишна възраст са се „научили да стареят”. Те притежават способността
да правят компромиси и способности да оцеляват в житейски кризи
(Heikkinen RL 1993).

култура

Фигура 6. Моделът за опита при стареенето (Heikkinen RL 2010)
Може да се направи заключението, че единственият начин да разберем
индивидуалните аспекти на стареенето са личните разкази на хората за
техния собствен живот и опит в стареенето. Способността да се слушат
възрастните е много важно умение, когато се работи в областта на
образованието за възрастни. Чрез тяхното изслушване можем да разберем
не само за самите възрастни, но и да намерим нови иновативни подходи в
образованието за възрастни и ефективни методи за подпомагане на
ученето през целия живот.
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2.4.

Концепцията за успешно стареене

Стареенето е процес, състоящ се от различни елементи. То включва
подобни обективни факти като възрастта на човека, измерими
функционални умения или диагностицирани заболявания. Извън тях,
стареенето е силно субективен опит за промените в самия човек, опитът с
прекарани заболявания и синдроми, или субективни функционални и
когнитивни капацитети. Съществува широк спектър от променливи
величини, влияещи върху процеса на стареене и как хората преминават
през стареенето. Успешното стареене не следва да се приема единствено
като живот, свободен от болести, но в равна степен изисква субективно
удовлетворение от живота, социално участие, добро когнитивно
функциониране и психологически ресурси (Фигура 7).

Отсъствие на болести
и добро физическо и
умствено
функциониране

Успешно
стареене

Удовлетворение от
живота, социалност,
социално
функциониране и
участие

Добра когнитивност
и психологически
ресурси

Фигура 7. Елементите на успешното стареене според литературата
Подобно, концепцията за здравето не следва да се разглежда като
противоположност на заболяването, а като баланс между ресурсите на
човека, неговото/нейното обкръжение и неговият профил на целите
(Фигура 8). Гореспоменатата концептуализация се подкрепя от Проф.
Боулинг и Д-р. Диеп от Обединеното кралство, които изследват
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концепцията за успешно стареене. Както теоретичните, така и
допълнителните индивидуални критерии разкриват широка картина на
успешното стареене, където доброто здраве, функционалният капацитет и
отсъствието на заболявания са само една част от концепцията (Таблица 6).

Ресурсите
на човека

Средата:
- социална
- физическа

Състояние
на баланс

Профил на
целите на
индивида

Фигура 8. Здравето на възрастния индивид като динамичен процес
(Heikkinen E 2010)
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Таблица 6. Основни компоненти на успешното стареене (Bowling и Dieppe
2005).
Теоретични критерии
• Очаквана продължителност на живота.
• Удовлетворение от живота и благосъстояние
(включва щастие и задоволство).
• Психично здраве, когнитивни функции.
• Личностно развитие, научаване на нови
неща.
• Физическо здраве и функциониране,
самостоятелно/независимо функциониране.
• Психологически характеристики и ресурси,
вкл. осъзната автономност, контрол,
независимост, приспособимост, справяне,
самооценка, позитивизъм, цели,
самоосъзнатост.
• Социална и общностна активност, дейности
в свободното време, интеграция и
включване.
• Социални мрежи, подкрепа, участие,
активност

Допълнителни
индивидуални критерии

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Постижения.
Удоволствие от диета.
Финансова сигурност.
Добросъседски
отношения.
Външен вид.
Продуктивност и принос
към живота.
Чувство за хумор.
Целенасоченост.
Духовност.

В заключение, образователните институции могат да играят важна роля в
подкрепата на успешното стареене, чрез осигуряване на вида
образователна среда, където елементите на успешното стареене са взети
под внимание. Това изисква огромно разнообразие от образователни
курсове и използването на специфични методи на преподаване.

2.5.

Заключения и предизвикателства

Ученето през целия живот при възрастните изисква преподавателипрофесионалисти, които разполагат със съвременни познания в областта
на геронтологията и имат положително отношение към стареенето и
възрастните хора. Възрастните дори и в напреднала възраст без сериозни
когнитивни нарушения вследствие на заболявания (основно болестта на
Алцхаймер и други подобни нарушения) нямат никакви други пречки пред
ученето, извън тяхната собствена мотивация. По тази причина следва да се
предлагат разнообразни образователни дейности, с цел да се отговори на
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нуждите и очакванията на възрастните учещи. Възрастните са найхетерогенната група хора, която изисква специално разработени за целта
материали и дейности.
Трябва да вземем под внимание факта, че възрастовата дискриминация в
нашите общества засяга старите хора и създава бариери пред тяхното
участие в различни образователни дейности. По тази причина следва да се
борим срещу невярно представената информация и нагласи, за да
развиваме учене през целия живот, подпомагащо качеството на живот на
възрастните.
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3.1.

Въведение

Възрастните граждани са важна част от обществото: към 1 януари 2010 г. в
27-те страни, членки на ЕС, хората на възраст 65 и повече са наброявали
87 милиона, което представлява 17.4% от общия брой на населението.
Демографският доклад на Европейската комисия от 2010 г. твърди, че
„населението на Европа е засегнато от устойчиви и сериозни промени.”
Възникват две главни положителни тенденции – известно увеличаване на
репродуктивните способности и по-голяма очаквана продължителност на
живота”. Европейците се увеличават и като брой, и като възраст.
Броят на хората на възраст над 60 г. в ЕС се увеличава с повече от 2
милиона годишно, което грубо представлява два пъти повече от процента
наблюдаван до 2008 г. През 2009 г. средната възраст на населението е 40.6
и се очаква тя да достигне 47.9 години до 2060 г.
По-дългият активен живот създава предпоставки за продуктивно
пенсиониране чрез доброволчество и общо ангажиране в гражданското
общество.
През Европейската година на Активното стареене 2012 е важно да се
разгледат предизвикателствата, свързани със застаряващото население на
ЕС. Пенсионирането или оттеглянето от пазара на труда не означава, че
тези хора не са активни. Техният статус по отношение на техния доход,
образование, семейства, роля и др. могат да повлияят качеството на
живота им, и също така трябва да бъдат ясно разбрани при разработването
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на образователните програми, съобразени със социалните фактори и
промени.
Настоящата глава ще отбележи някои аспекти, които следва да се вземат
под внимание, когато разглеждаме предизвикателствата пред обучението
за възрастни.

3.2.

Демография

На 1 януари 2010 г. населението на 27-те страни-членки на ЕС възлиза на
501.1 милиона. Прогнозите за нарастване на броя на населението на
Евростат от 2008 г. (сценарии за конвергенцията) предвиждат населението
на ЕС-27 постепенно да нарасне до 520.7 милиона през 2035 г., а след това
постепенно да намалее до 505.7 милиона през 2060 г. Според прогнозите
на Евростат за населението (EUROPOP 2008, convergence scenario), броя
на населението на ЕС-27 като цяло ще бъде малко по-голям през 2060 г.,
но самото население ще е значително по-възрастно, отколкото е сега.
Резултатът от демографското застаряване в рамките на ЕС се очертава да
бъде от огромно значение през следващите десетилетия.
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Фигура 3:Процент от цялото население
Вследствие на това ниската раждаемост и по-високата очаквана
продължителност на живота ще трансформират формата на възрастовата
пирамида на ЕС-27. Вероятно най-важната промяна ще бъде очертаващият
се преход към едно много по-възрастно население и тази тенденция вече
става очевидна в някои страни-членки.
Друга илюстрация за застаряването на населението е тенденцията,
наблюдаваща се по отношение на средната възраст. В ЕС-27 средната
възраст на населението като цяло се повиши от 35.2 години през 1990 г. до
40.9 през 2010 г.
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3.3.

Застаряване на населението

Населението в ЕС-27 застарява и това е вследствие на увеличаващата се
очаквана продължителност на живота и ниските нива на раждаемост,
продължаващи десетилетия. Прогнозите на Евростат за населението
показват, че процесът на застаряване ще продължи и през следващите
десетилетия. Населението на възраст 65 години и повече се равнява на
25.9% от населението в трудова възраст в ЕС-27 в началото на 2010 г.
На 1 януари 2010 г. младото население (0-19 годишни) се изчислява на
21.3%, населението между 20-64 години е 61.3%, а населението над 65
годишна възраст възлиза на 17.4%.
От страните-членки на ЕС Ирландия има най-голям брой млади хора на
възраст от 0-19 години – 27.5%, а най-ниският процент – 18.8% се
наблюдава в Германия. Относителният дял на населението над 65 години е
най-голям в Германия – 20.7%, следвана от Италия – 20.2%. Най-ниският
относителен дял на население над 65 години има Ирландия (11.3%),
Словакия (12.3%) и Кипър (13.1%).
Застаряването на населението е дългосрочна тенденция, която започна
преди няколко десетилетия в ЕС-27. В периода между 1990 и 2010 г.
работещото население (20-64 години) в ЕС-27 се е увеличило с 1.8%,
докато броя на по-възрастното население (65 г. и повече) се е увеличило с
3.7% .
Промяната в средната възраст на населението в ЕС-27 също очертава
тенденцията за застаряване на населението. В ЕС-27 средната възраст на
населението като цяло трайно нараства от 35.2 г. през 1990 до 40.9 през
2010 г.

3.4.
Очаквана
живота

продължителност

на

Различията в очакваната продължителност на живота при раждане в 27
страни-членки на ЕС остава значимо. При мъжете най-ниската очаквана
продължителност на живота през 2009 г. е отчетена в Литва (67.5 години),
а най-високата – в Швеция (79.4 години). При жените, диапазонът е помалък – от най-ниските 77.4 години в България и Румъния до най-високите
85.0 години във Франция..
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Таблица 7. Очаквана продължителност на живота при раждане по пол,
1993 и 2009.
Източник: Евростат.
ЕС-27
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Холандия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединеното
кралство

Мъже
Жени
1993
2009 1993
2009
:
76.4
:
82.4
73.0
77.3 79.9
82.8
67.6
70.1 75.1
77.4
69.3
74.2 76.5
80.5
72.6
76.9 77.8
81.1
72.8
77.8 79.4
82.8
62.3
69.8 74.0
80.2
72.5
77.4 78.1
82.5
75.0
77.8 79.8
82.7
74.1
78.7 81.4
84.9
73.4
78.0 81.7
85.0
74.6
79.1 81.0
84.5
74.7
78.6 79.8
83.6
:
68.1
:
78.0
63.1
67.5 75.0
78.7
72.2
78.1 79.6
83.3
64.7
70.3 74.0
78.4
:
77.8
:
82.7
74.0
78.7 80.1
82.9
72.8
77.6 79.5
83.2
67.2
71.5 75.9
80.1
71.0
76.5 78.1
82.6
65.9
69.8 73.4
77.4
69.4
75.9 77.6
82.7
67.8
71.4 76.3
79.1
72.1
76.6 79.5
83.5
75.5
79.4 80.9
83.5
73.5
77.8 78.9
81.9

Във всичките 27 страни-членки на ЕС жените имат по-голяма
продължителност на живота от мъжете, но се забелязват съществени
разлики между различните страни. През 2009 г. разликата между
очакваната продължителност на живота при раждане между двата пола
варира от 4 години в Обединеното кралство и Швеция до повече от 11
години в Литва. В Балтийските страни жените могат да очакват да живеят
10 години и повече отколкото мъжете.
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3.5.

Социална изолация

Социалните връзки и отношения са важно измерение за благосъстоянието,
тъй като социалните взаимоотношения и доверието между хората
доказано правят живота на хората по-щастлив. Индикаторите, които се
отнасят към факта даден индивид никога да не се среща със своите близки
или приятели могат да се смятат за водещи до степен на пълна изолация.
Проучването 2006 EU-SILC показа, че „тенденцията е относителният дял
на населението без приятели се увеличава с възрастта във всички страни,
вследствие на разпадащите се приятелства или смъртта на приятелите,
както и нарастващите трудности да се заменят тези взаимоотношения”. В
половината от страните повече от 1 на всеки 10 човека на възраст 65
години и повече не общува с приятели изобщо, нито лично, нито по
какъвто и да е друг начин. Семейството и близките играят главна роля при
предотвратяването на пълната изолация в напреднала възраст; въпреки че
възрастните са силно засегнати от намаляващата интеракция с приятели
или близки, както е показано на Фигура 10, в много страните все още
могат да разчитат на помощта на другите.

Фигура 10. Съотношение на хората без приятели по възрастови групи
спрямо общия брой на населението, 2006. Източник: Потребителска
база-данни на EU-SILC
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3.6.

Социални роли

Активно стареене
През последните години концепцията за активно стареене тясно се
свързваше със здравето и значението на здравословното стареене.
Подобен подход разглежда широка гама от дейности, които поставят
акцент върху участието и включването на възрастните хора като
пълноценни граждани. Същината на тази концепция за активното стареене
включва и елемента на продуктивното стареене, и поставя ударението
върху качеството на живота и психическото благосъстояние. Така дадена
стратегия за активно стареене би трябвало да обхваща целия живот,
защото се занимава с това как всеки остарява, а не само с възрастните
хора. По тази причина визията по отношение на стратегията за активно
стареене е едно общество за всички възрасти, в които всички хора се ценят
и където, всеки има възможност да участва и да допринася, независимо от
своята възраст. В третата възраст, след пенсиониране или по време на
частично пенсиониране, хората трябва да имат възможности да
допринасят по най-различни начини (платена работна заетост, доброволен
труд, участие в общността, семейни дейности и свободно време) или чрез
комбинация от тях, при което е необходимо да се обърне специално
внимание на аспектите на храненето в здравословния начин на живот.
Максимализирането на потенциала на гражданите и качеството на живота
са в състояние да създадат едно общество с по-голяма степен на
включване и да допринесат за по-нататъшна икономическа устойчивост.

Социална интеграция
Изследванията показват, че социалната интеграция е от изключителна
важност за благосъстоянието на зависимите възрастни хора, живеещи в
домовете си – социалните дейности и контакти подобряват тяхното
благосъстояние (Caballero и колектив, 2007, Corinne 2005, Golden и
колектив, 2009). Вследствие на промените в структурата на семейството се
оказва, че зависимите възрастни много по-често живеят сами. Акцентът
върху мерките, насърчаващи по-широката социална интеграция на
зависимите възрастни, трябва да стимулират намаляването на степента на
тяхната депресивност, и, следователно, да водят до намаляване на техните
потребности от грижи. Основните резултати от този анализ са –
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перцепцията за здраве е силно и положително взаимосвързана с
удовлетворението от основните дейности на индивида.
Оставането в дома, без да се излиза, може да доведе до негативни
последствия като изолация. Социалните дейности, поддържането на
активен живот и заетост, както и срещите с други хора, са важни за
поддържането на интерес към живота, избягването на депресии и,
следователно, за общото благосъстояние. Съвременната социална
политика в Европа по отношение на зависимите възрастни си поставя за
цел да облекчи оставането в дома, основно чрез осигуряване на помощ в
елементарните ежедневни дейности.

Семейни връзки, междупоколенчески отношения
Промените в семейната структура и мобилността на работната сила през
последните десетилетия оказват определени последствия върху
отношенията, свързани с възрастните хора. Тези промени се случват в
цяла Европа, но в зависимост от това дали разглеждаме Северна, Източна
или Южна Европа този феномен има различни измерения. От друга
страна, социалното конструиране на интеракциите при възрастните и помладите хора доведоха до намаляване на интеракцията между различните
поколения.
Изследванията показват, че интеракциите в рамките на семейството или с
по-младото поколение са от изключителна важност за качеството на
живота на възрастните (Generations United 2007, Olav and Herlofson 2001).
В този смисъл обществените политики по отношение на зависимостта на
възрастните могат да подпомогнат повишаването на семейните
интеракции или грижи. Освен това, одобрените програми за
междупоколенчески практики изискват от хората, които ги използват, да
ги разширяват и подобряват, като резултат от постигнатите социални
ползи. И не само възрастните да се чувстват интегрирани с по-младите
поколения, но и да придобият усещането, че допринасят чрез предаване на
своя опит и знания.

Възрастните доброволци и благосъстоянието
Сравнително проучване, проведено в Европейските страни, през 2009 г. и
публикувано през октомври с. г. (Haski-Leventhal 2009) показва наличието
на позитивна като цяло връзка между доброволчеството и осъзнатото
здраве, удовлетворение от живота и очакване за продължителност на
собствения живот, и негативна корелация с депресията.
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Докато хората остаряват и навлизат в третата възраст, те откриват
доброволчеството като добър заместител на социалните роли, които са
загубили. Доброволчеството при възрастните може да има положително
социално въздействие както върху обществото, така и върху самите
възрастни доброволци, чрез осигуряване на услуги, които по друг начин
или са налични, или са скъпоструващи. Доброволчеството, извършено от
възрастните хора може да подпомогне за премахването на тяхната
изолация, да засили участието им в обществено полезни дейности, да
повиши самооценката на доброволците, да промени стереотипите и да
провокира социалното и политическото им съзнание.
Чрез подпомагане на другите възрастните доброволци могат да помогнат и
на самите себе си и да повишат своето собствено физическо, психическо и
социално благосъстояние, което ги защитава от капаните на
пенсионирането, физическото отслабване и намалената активност.
Социалната интеграция, свързана с доброволческата работа, може да
повиши благосъстоянието на индивида, тъй като намаляването на
социалната изолация може да намали депресията.
Проведените транснационални проучвания върху доброволчеството
демонстрират, че нивата на доброволческо участие, перцепциите и
въздействието не са еднакви във всички държави и култури.Демонстрира
се висок процент на участие в Северна Европа и нисък такъв в страните от
Средиземноморието (Haski-Leventhal 2009).

Технологиите
Като общ, увеличаващ се феномен в нашите общества, повечето начини за
принос към социалното доброволчество или активното стареене все
повече и повече се предават посредством киберпространството, поради
което гражданството също така означава осигуряването на възможности за
възрастните хора да използват ИКТ (информационни и комуникационни
технологии). Още повече, че дигиталните устройства са главно свързани с
работното място – етап от живота, който е завършил за много възрастни
или е отдавна минал. Подобен факт придава нов смисъл на идеята за учене
през целия живот, по време на работа или извън нея. Тъй като
доброволческите
организации
поставят
комуникациите
си
в
киберпространството, възрастните се нуждаят от съответните умения за
справяне с информационния поток на институциите, с които са
ангажирани.
По подобен начин, за онези възрастни хора, живеещи в домовете си, ИКТ
могат да се развият като полезно средство поддържане на контакт. Не като
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заместител на общуването лице в лице, а като инструменти, засилващи
интеракцията. Наясно сме, че все още сме в началния етап на новите
форми на общуване, поради което най-доброто използване на
междупоколенческите, съседските или други отношения, поставени във
фокус, може да повиши качеството на живот на възрастния човек.
На трето място, да бъдеш социално интегриран означава да бъдеш
информиран. Информационното общество се осъществява посредством
киберпространството и изискването на точна и надеждна информация
означава достъп, умения и навици за използването на Интернет. Това се
оказва жизнено важно в контекста на ускорените социални промени.
Затова една истински демократична държава най-малкото разчита на
осигурения достъп до информация и възможността хората да са активни в
конструирането на тези бъдещи общества.

3.7.

Заключение

Основните демографски тенденции могат да се обобщят по следния начин:
• Очаквана продължителност на живота продължава да расте, главно
поради подобреното качество на живот в третата възраст. Тъй като
съществуват големи несъответствия между и в рамките на
отделните страни, едно от предизвикателствата е увеличаването на
средната продължителност на живота при групите в неравностойно
положение.
• Хората живеят не само по-дълго – те могат да живеят и по-дълъг
здравословен живот. Съществуват доказателства, че процесът на
стареене, по време на който хората прогресивно губят
способностите си до настъпването на смъртта, не става по-бавен;
той по-скоро прогресивно се забавя.
• Населението на ЕС остарява с различни темпове. Населението,
което към момента е най-възрастно, като в Германия и Италия, ще
продължи бързо да застарява през следващите двадесет години,
след което постепенно ще се стабилизира. Населението, което
понастоящем е най-младо, главно в източните страни-членки на
ЕС предстои да застарее с по-бързи темпове и към 2060 г. ще бъде
най-възрастното в рамките на ЕС.
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Alina Gil, Luis Ochoa Siguencia, Urszula Nowacka
Университет Jan Dlugosz в Ченстохова, Полша

4.1.

Въведение

В настоящата глава ще се представят теоретичните, глобалните и общите
аспекти на неформалното и информалното образование за възрастни
граждани, не само в страните на партньорите, участващи в проекта, но и
ще се разгледат накратко различните школи и практики в Европа.
Ще бъдат дадени някои примери за добри практики при осъществяването
на неформалното образование за възрастни, с цел подобряване на
качеството на техния живот. Необходимо е да разгледаме тази секция, за
да се разбере диапазона на проблемите на възрастните и да се обърне
внимание на определящите политиките в тази област, ръководителите и
учителите, за да може да се осигурят различни услуги, отнасящи се до
обучението на възрастните, по такъв начин, че да се стимулира тяхната
активност, независимост, здравословен начин на живот, и в същото време
– да се извлекат ползите от техните знания и опит.
Проблемите, с които се сблъскват старите хора, са многобройни и
комплексни. Те имат правото да очакват внимание, подкрепа и добро
отношение от правителството, неправителствените организации и особено
от своите семейства. Най-болезнени за възрастните са случаите на
демонстрирано нежелание, откази, пропуски или други форми, действащи
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унизително, по една единствена причина, че крайното решение се взема от
по-млад човек, който не разбира процеса на стареене. Подобно поведение
не може да се подценява, тъй като децата още в детската градина и
впоследствие – младежите в училищна възраст, трябва да се научат изцяло
да приемат възрастта като явление. Ако даден млад човек разбира какви са
механизмите, свързани със стареенето и как те могат да променят
съзнателното поведение на човека, това ще отслаби подсъзнателния страх
от остаряването, неговото собствено и на другите хора.
Генералният секретар на ООН и лауреат за Нобеловата награда за мир
през 2001 г. заяви пред Втората Световна асамблея за Застаряващото
общество: „С времето дърветата стават по-силни и се разклоняват към
реката. По подобен начин мъдростта и опита на хората стават по-дълбоки
и по-широки с възрастта. Затова възрастните хора трябва да бъдат
уважавани
и
третирани
като
богатството
на
обществото”.
Предизвикателствата на ежедневието провокират възрастния човек да
продължава да учи. Възрастните граждани, които обикновено вече не са
професионално активни, днес са в подобна житейска ситуация. Предвид
спецификата на възрастните, най-подходящи са формите на информално и
неформално образование. Независимо, това не означава, че възрастният
гражданин не може да участва във формалното образование. Проблемът за
образованието на възрастните може да се анализира и от друга гледна
точка, когато възрастни хора стават неформални учители на другите.

4.2.
Формално
образование 3

и

неформално

Образованието на възрастните е задължително, тъй като то води до
подобряване на качеството на техния живот, влияе положително на
тяхното самочувствие, усещането им за усъвършенстване и
самореализация, и в същото време дава възможност на по-младите
поколения да се възползват от опита на възрастните. Полезните действия и
работата в интерес на обществото са двата основни фактора, които карат
индивида да се чувства млад и след навършването на 60 годишна възраст.
Понастоящем, при обучението на възрастните се наблюдава
трансформация от организираните форми (чиито дял намалява с
3

Отговорник за настоящото изследване е Ochoa Siguencia Luis, и членовете на
изследователския екипна Университета Jan Dlugosz в Ченстохова, Полша

54

Модели. 4

възрастта) към по-малко формални – от образование към самообразование,
от централизирани решения към по-широка образователна практика.

Неформално образование
Участието в образование извън формалната система обхваща всички
организирани образователни дейности, които не попадат в определението
за училищно образование. В по-голямата част от случаите, те не се
осигуряват чрез формалните образователни институции. Това се отнася до
всички видове по-нататъшно образование и обучение извън училищната
система, в които човек участва след напускане на системата на
формалното образование. Неформалното образование, за разлика от
формалното, не се променя по отношение на образователното ниво. В тези
случаи при подаването обикновено протича под формата на курсове,
обучение, тюторни занятия (може да се провежда на работното място или
извън него), семинари, конференции или лекции, в които обучаемият
доброволно се е включил и участва.
Към този вид образование можем да причислим Университетите за третата
възраст. Към него също така можем да включим частни уроци (по чужди
езици), както и дистанционно обучение, под формата на пощенска
кореспонденция, имейл или други електронни медии и формати (напр.
компютър, видео, DVD).
Извън формалната образователна система, образованието обикновено
води до развитието, разширяването и придобиването на умения в различни
професионални, социални и културни области. За разлика от
неформалното учене, формалното образование трябва да се осъществява
от лектор, инструктор, учител или ментор, и да води до диплома или
степен.
При неформалното образование занятията могат да се провеждат извън
или в образователния център, но курсът е с цел повишаване или
придобиване на квалификации и може да води до умения, необходими за
функциониране в обществото (напр. курс по самозащита) или за лична
полза, за тяхното собствено интелектуално развитие или хобита като
курсове по готварство, лекции по история на изкуството, курсове по
моделиране.
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Информално образование
То представлява независимото учене за придобиване на знания или
умения. Самообучението в противовес на формалното и неформалното
образование трябва да се провежда без участието на преподавател.
Подобен вид обучение също така е организирана форма на образование
извън учебното заведение или след завършване на училище (не трябва да
се вземат под внимание курсове, обучения и лекции с инструктор).
Информалното учене (независимо учене) може да се приема за
подходящо, удобно и практично, но то е по-слабо организирано и може да
включва, например събития, свързани с образованието, или дейности в
рамките на семейството, работното място и в ежедневието на всеки човек,
в контекста на образованието, свързано със семейството и обществото.
Методите, използвани в самообразованието са:
• използване на помощ от членовете на семейството, приятели, или
колеги на работното място, като например търсенето на съвет,
някой да наблюдава изпълнението на дадени задачи, или
консултации с друг човек,
• използването на печатни материали – от това следва да се разбира
използването на литература, публикувана по-рано в традиционния
хартиен формат (книги, професионални издания, като напр.
„Юридически вестник”) за общо запознаване с темата. Хората
намират тези материали по своя собствена инициатива и това не
представлява част от програмата на курса, препоръчван от
преподавателя, инструктора (и не е част от домашните задания),
• използването на компютърни програми и възможности за работа в
мрежа, предлагани от Интернет – това означава достъп чрез
Интернет (онлайн) до различни видове ръководства, наръчници,
книги, търговска преса, езикови курсове и др.,
• използване на образователни програми, излъчвани по телевизията
и радиото,
• посещения на музеи със специалист,
• посещения в изследователски и информационни центрове, като
библиотеки в съчетание с използването на техните информационни
ресурси.
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4.3.

Европейски модели

Френският модел 4
Стратегията за стимулиране на ученето при възрастните хора е един от
приоритетите на образователната система във Франция. Тя е насочена към
творческото използване на свободното време, към нови области на
познание, активно участие в културния живот, срещи с хора, споделящи
общи интереси, или изграждане на област на социални контакти, особено
за/при самотните хора. Високата социална осъзнатост, че третият етап от
живота е ценен, се характеризира с желание за знания и умения, насърчава
интереса на възрастните към тяхното собствено образоване за
удоволствие.
Във Франция, първият Университет за третата възраст (УТВ) е създаден
през 1973 г., в рамките на Университета за обществени науки в Тулуза по
инициатива на професора по международно право Pierre Vellas (Vellas
1977). Този период се характеризира със започващия процес на бързо
застаряване на населението във Франция и като цяло в света. По
инициатива на студентите от Университета се налага идеята за отваряне на
училища за други възрастови групи, в това число и възрастни.
Впоследствие се създава проект, при който в няколко области на
познанието имат за задача да се свържат с възрастни и стари хора с цел
последните да споделят своя житейски и професионален опит. По този
начин тази университетска мисия включва постоянно образование,
културни и творчески дейности и междупоколенческа интеграция.
Движението, започнато от Pierre Vellas, поставя три главни задачи пред
Университетите за третата възраст:
• Първо, техният интелектуален и административен капацитет
трябва да се използва за по-нататъшното образование на
възрастните,
• Второ, те трябва да бъдат институции провеждащи
геронтологични изследвания в интерес на възрастните,
• Трето, те трябва да дават възможност за културен обмен между
поколенията и участие в гериатричната превенция 5.
4

Отговорни за тази част са Małgorzata Piasecka и членовете на изследователски екип на
Университета Jan Dlugosz University в Ченстохова.
5
Gralon.net, Popular Universities have their own tradition and specificity :
L'Universitépopulaireeuropéenne:
des
cours
pour
toushttp://www.gralon.net/articles/enseignement-et-formation/universite/article-l-universite-
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Идеята за Университетите за третата възраст (УТВ) се разви много бързо
във Франция. Следващите възникнали университети, следващи примера на
първия, разработват подобни/паралелни програми, макар и често под
различни имена. Те включват: Междупоколенчески университет (UIAuniversité inter âge), Университет на свободното време (UTL - université du
temps libre), Университет за култура и свободно време (UCL-université et
loisirs culture), Народен университет (UP – université populaire) (Le Figaro),
Отворен университет (RO – université ouverte) и др. (Caradec 2005).
Понастоящем, идеята за учене във френските университети за третата
възраст, описвана като отделна инициатива в миналото, постепенно се
промени в концепция за Университет за всяка възраст (ATA-Université
Tous Ages). Идеята за университет за всички възрастови групи допринася
за по-широко дефинирания и желан междупоколенчески обмен (Halicki
2001).
Характерна черта на френския модел са дидактични и изследователски
дейности на високо ниво, комбинирани с най-разнообразни форми на
организация – от пълно интегриране в рамките на университета, през
тяхно сътрудничество с университета, до независимо от университета
съществуване 6. УТВ във Франция създават автономни институти,
университетски центрове за продължаващо образование или асоциации,
включени формално или неформално в университета. В допълнение,
асоциациите свързват университетите в мрежа и координират тяхната
работа с отговорните фактори на социалния живот. Например, подобни
асоциации, свързани с практиките на УТВ във Франция са 7:
• Френската асоциация на Университетите за третата възраст
(UFUTA), основана през 1981, се трансформира във Френска
асоциация на университетите за всяка възраст през 1993
• Международната асоциация на Университетите за третата
възраст(AIUT) – идеалното място за обмяна на опит, анализи и
проучвания
• Асоциацията на френските народни университети – член на
Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA), се
прегрупира като мрежа, включваща повечето Народни
университети и Университети за свободното време.
populaire-europeenne---des-cours-pour-tous-4833.htm#presentation-de-l-universite-populaireeuropeenne6
Le figaro, http://sante.lefigaro.fr/social/personnes-agees/universites-troisieme-age/quest-ce-quecest
7
UTA practices in France, example: http://www.uta-vannes.org/index.php/cours;
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/l-universite-inter-a
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Учещите в УТВ имат широк избор от систематични курсове на нива от
начинаещи до напреднали. Те участват в най-различни лекции, семинари и
конференции, насочени към проблемите на съвремието. Университетите
предлагат класове по култура и творчество, естествознание, готварство,
физкултурни дейности, както и трениране на паметта и работилници по
изкуствата. В обучението си те предлагат посещения в музеи и др.
културни институции в страната, както и образователни пътувания в
чужбина.
Това е най-общо описание на текущото образователно предлагане, макар
че съществуват някои малки разлики, в зависимост от спецификата на
дадения регион и очакванията на местните кандидати. Автономното
„Студентско правителство” играе огромна роля в развитието на
концепцията за курикулума и процеса на оценяване на дейностите. УТВ
предлагат регистрация през септември и октомври, но много учащи се
записват през цялата година. Регистрацията може да става по Интернет
или лично при попълване на съответния формуляр. Дейностите на
университетите се финансират от учебни такси, субсидии от
правителствените фондове и от спонсори. В днешно време таксите от
участниците придобиват все по-голямо значение за финансиране на УТВ.
Към момента във Франция съществуват повече от 300 Университета за
третата възраст 8.
Освен УТВ във Франция съществуват и други форми на неформално и
информално образование за възрастни, като курсове за дистанционно
обучение, правни знания, радио и видео култура (U3A). Въпреки това те са
толкова популярни, колкото Университетите за третата възраст.

Английският модел
Идеята за УТВ възниква във Великобритания през 1981 г. Британският
модел, също известен като Модел на Кеймбридж, се основава на
самоподпомагане и взаимопомощ на участниците.
Главните характерни черти на този модел са:
• отсъствие на подкрепа за университетите,
• самоподпомагането като основен метод на учене, без разлика
между студенти и лектори.

8
Possibilites de reprises d’études pour seniors (panorama) http://www.generali.fr/cotepratique/guide/guide-placements/guide-reprise-etudes-senior/ges/onglet-1-3312;
http://tempsibre.unistra.fr/
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Самите възрастни организират дейности като използват своите собствени
знания и опит. Ударението е поставено върху експеримента и груповото
преподаване.
Британците наричат този модел „интелектуална демокрация”, тъй като в
него човек може да бъде и ученик и учител. това е модел, предназначен да
насърчава подпомагането, посредством доброволчество.
По тази причина британската концепция за УТВ се различава от френската
– докато при френските УТВ главно представителите на академичната
общност преподават, британските УТВ се основават на идеята за
взаимното подпомагане на членовете, които са паралелно и учители и
ученици.
В основата на функционирането на британските университети е заложен
принцип, формулиран от Matalkiewicz (2003)
„Университетът за третата възраст трябва да е насочен към
хора, които се захващат с образование и подпомагат другите да
учат. Онези, които преподават, трябва да бъдат насърчавани да
учат, а онези, които учат, трябва и да преподават, или по някакъв
друг начин да подкрепят функционирането на институцията.
Курикулумът на УТВ трябва да бъде възможно най-всеобхватен,
доколкото това позволяват човешките и финансовите ресурси. Не
трябва да се заплаща възнаграждение на никой член на
университета за преподаване и/или друга поддържаща дейност.”

Във Великобритания на практика всеки може да основе УТВ. Съществуват
два вида университети – големи, наброяващи няколкостотин членове, и
малки, чийто брой е от десетина до няколко десетки членове. Последните
обикновено се срещат в по-малките градове. Образователното предлагане
в университетите варира – преподават се академични дисциплини, наред с
различни практически дейности. Програмите зависят главно от интересите
на студентите и техните умения.
Някои университети работят в сътрудничество със средни училища, но
повечето от тях остават напълно независими центрове за възрастни, които
наред с когнитивните функции, се занимават и с развиването на
интеграционните и терапевтични способности. Аудиторията на
британските УТВ се състои основно от жени, пенсионирани, със средно
или по-високо образование, представители на средната класа.
Британските УТВ започнаха инициативата, наречена ПКО (Постоянна
комисия по образованието). Нейната цел е координирането на дейността
на британските университети и обмяната на информация между техните
студенти, осъществявани главно чрез интернет. Някои от специфичните
цели на инициативата са:
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събирането на образователни материали за студентите: касети,
слайдове, CD,
• издаване на списание за студентите от УТВ – бюлетин, озаглавен
Sources („Източници”, б.пр.)
• организиране на обучението на хората, интересуващи се от
избраната тема, осъществявано посредством създаване на контакти
чрез интернет между хората със сходни интереси, организиране на
обучение онлайн (u3a.org).
Във Великобритания през 2002 г. съществуват 440 УТВ. Броят на
членовете в тях е над 100 хиляди. Много от тях имат повече от 1000
членове, 141 университети имат от 100 до 300 члена, а 135 УТВ– по-малко
от 100. През 2009 г., във Великобритания вече има 870 УТВ с аудитория
от 295813.
В Ирландия 9 този вид образование се реализира посредством
националната инициатива за образование на възрастни, наричана
Федерация на Асоциациите за активен живот в пенсионна възраст (FARA).
Терминът УТВ не се използва. Въпреки това моделът за образование на
възрастни е доста близък до британския модел за самоподпомагане.
Членовете на FARA организират образователни, културни и други
инициативи. Съществуват около 80 афилиирани асоциации с общ брой на
членовете около 8000. Повечето от тях оперират на територията на
Дъблин, макар че в последните години се наблюдава увеличение на този
вид организации и в други части на острова. Характерна особеност при
развитието на тази ирландска инициатива е реализирането на създадения
от FARA проект, наречен Age links. Този проект има за цел
междупоколенческата интеграция на децата от местните училища с
възрастните от местните асоциации на FARA.
•

4.4.

Заключение

Учене през целия живот означава формално, неформално и информално
учене от детска възраст до дълбока старост, включващи усвояването на
знания, умения и способността за тяхното използване в частния,
гражданския и професионалния живот. Всички хора вземат участие и са
обект на това учене. Този факт подчертава важността на истински равните
възможности и качеството в процеса на учене.
9

U3A: www.u3a.org.uk
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В настоящата глава се въвеждат глобалната и общата перспектива на
неформалното и информалното образование за възрастните граждани,
британската и френската образователна система, чрез УТВ, както и някои
добри практики при използването на неформалното и информалното
образование за възрастни за подобряване на тяхното качество на живот.
В този раздел се опитахме да подходим към действителността на
образованието за възрастни от гледна точка на разбирането на скалата на
проблемите на възрастните и да обърнем внимание на определящите
политиките ръководителите и учителите, в създаването на определени
услуги, свързани с образованието на възрастни за стимулиране на тяхната
активност, независимост, здравословен начин на живот, и в същото време
– да се извлекат ползи от техните знания и опит.
Текущите политики, провеждани в Европа, за стимулиране на активното
стареене като начин на живот, се възприемат като средство за справяне с
предизвикателствата, произтичащи от застаряването на европейските
общества. “Активното стареене е процес за оптимизиране на
възможностите за по-добро здраве, включване и участие, по-голяма
сигурност за подобряване на качеството на живота на хората с
напредването на възрастта” 10. За да поддържат добро здравословно
състояние възрастните трябва да водят по-активен начин на живот.
Застаряването на населението поставя предизвикателства пред социалното
благосъстояние и финансовата им стабилност. Съществува ясното
разбиране, че политиката за стимулиране на активното стареене, е в
състояние да подпомогне предотвратяването на конфликти между
поколенията, вследствие на демографските промени, през които
преминава нашето общество 11.
Концепцията за активно стареене е свързана с по-широкото разбиране на
образованието. Тя е тясно свързана с информалното образование. Една от
важните области на информалното образование е използването на
информационните технологии. Възрастните са група, изложена на риск от
социално изключване, следствие на липсата на или слаб достъп до
информационните технологии, които присъстват в почти всяка една
област на ежедневието (офиси, банки, пазаруване, източници на
информация, комуникации и социални дейности). Без достъп до ИТ
участието в социалния живот е силно затруднено. В допълнение към
липсата на мотивация и умения дигиталното изключване може да бъде
10

World Health Organisation. ‘Active Ageing - A Policy Framework’, A contribution of the
World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid,
Spain, April 2002, p.12 http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf
11
ibidem
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усложнено от различни видове увреждания, често засягащи възрастните
(пример проблеми със зрението). Затова е необходимо да се предприемат
действия за приобщаването на възрастните към дигиталното общество,
действия, свързани с използването на медиите и за разбирането на
посланията на медиите от възрастните. Концепцията за активното стареене
е свързана и с ученето на възрастните чрез активно участие в социални
дейности. Социалната активност на възрастните хора може да приема
различни форми.
Това биха могли да бъдат, например, дейностите в рамките на дадена
благотворителна организация, УТВ, клубове за възрастни, местните
общества (включващи църковни дейности и религиозни асоциации),
синдикални организации, дейности за самоподпомагане, различни
обществени и културни асоциации. Важна област на ежедневието,
свързана с информалното образование, е семейният живот. Бабите и
дядовците, които активно допринасят за благосъстоянието на семейството
и дават грижи и подкрепа на внуците си, извличат ползи от повишеното
чувство за цел в живота и за семейна идентичност, дори когато се чувстват
емоционално изтощени от изискванията, свързани с отглеждането на
децата (Glaser 2010). По тази причина трябва да се вземат мерки младите
хора да се стимулират за оказване на подкрепа на възрастните в рамките
на семейството, за включването им в свързаните със семейния живот
дейности.
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Velta Lubkina, Svetlana Usca, Aivars Kaupuzs
Изследователски институт за личностна социализация
към Висш образователен институт в Режекне, Латвия

5.1.

Въведение

Концепцията за Учене през целия живот е ключов фактор за развитието на
съвременното общество, взимаща под внимание демографските промени в
Европа, въвеждането на нови технологии и иновациите. Отделя се все поголямо внимание на образованието за възрастни, защото то играе
съществена роля за физическото и социалното благосъстояние на
индивида.
От научните изследвания (Merriam & Caffarella, 1999; Hudson, 1999;
Knowles & Holton & Swanson, 1998, Caffarella & Barnett, 1994, Lieģeniece,
2002) се вижда, че образованието за възрастни, трябва да се основава на
заключенията, че възрастните учещи следва:
• да имат богат житейски опит;
• да основават желанието си да учат на вътрешна мотивация и
убеденост;
• да имат желание за придобиване на практически полезни знания и
умения;
• да знаят защо имат нужда да изучават определени неща;
• да бъдат отговорни за собствените си решения;
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• да учат, спазвайки субординацията на учебния процес.
В настоящата глава се описват теоретичните подходи за успешното
разбиране на ученето при възрастните и се разглеждат моделите за учене,
с характеризиране на формите на учене, съобразно образователното
съдържание, нуждите на възрастните и областите на развитие.

5.2.
Подходи
при
съдържанието

въвеждане

на

Възможни са различни подходи към съдържанието (виж Глава 6), в
зависимост от изискванията към образованието за възрастни (виж Глава 1
и 2) и контекста (виж Глава 3). Във всички тях се преплитат идеите на
хуманистичната психология (представени от K. Rodžers, A.Maslow,
G.Olports и др.).
Съществуват много различни теории за преподаване и учене 12. Задачите в
образованието за възрастни не са ориентирани към придобиването на
някакъв документ за квалификация и са специфични; времето за
въвеждането на учебното съдържание е сравнително кратко;
съдържанието е индивидуализирано и насочено към прилагането му в
практиката (Simkins, 1977; Bandura, 1986). Уважението към човешката
личност като цяла единица (съзнание, чувства, воля, нагласи, ценности,
мотивация, собствен опит, възрастови особености и пр.) и признаването на
нуждите на възрастните да участват в продължаващо образование,
навеждат вниманието към следните две теории: социално-когнитивна
теория и социално-екологическа теория.

Социално-когнитивна теория
Социално-когнитивната теория (Bandura, 1977, McKhann&Albert, 2003,
Schucnk, 1995) признава съществуването на непосредствена връзка между
поведението, средата и психосоматичното състояние на личността:
• от една страна, средата определя човешкото поведение,
• от друга страна, човешкото поведение и дейност променят средата.

12

http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/learningmap.html,
theories.com
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Човешкото поведение се влияе от личната ценностна система, социалните
фактори и предхождащия опит, които помагат да се определи
самоефективността на индивида. То се базира на четири източника –
предишен опит, определяне на цел, положителна комуникация, обратна
връзка и насърчаване, опит в заменяемостта.

Социално-екологическа теория
Социално-екологическата теория (Stokols, 2002, 1992, Bronfenbrenner,
1979) приема, че поведението се формира от множество социални
подсистеми – семейство, общност, работно място, вярвания и традиции,
икономика, физическа среда, мрежи от социални отношения. Приема се,
че промените в дадена подсистема водят до промени в другите
подсистеми.
Съществуват четири основни нива, които взаимно си влияят и те се
припокриват:
1. Ниво на индивидуално изразяване. То се характеризира със социодемографски характеристики; знания, нагласи, вярвания, мотиви,
несигурност, страхове; умения и способности, здравен статус.
2. Ниво на социална среда. То се характеризира от
взаимоотношенията между членовете на семейството; подкрепа от
страна на партньора; възможности за лична социализация;
културно ниво; обществени норми; институционални форми;
социално и икономическо ниво на обществото.
3. Ниво на физическата среда. Физическата среда се разделя на два
вида – свързаната с човека и естествената природна среда. По
вероятно е дадена личност да избере активни дейности за
прекарване на свободното си време, прекарвайки време в
подкрепяща среда. Урбанизираната или небезопасна среда
намалява вероятността за дейности. Факторите на физическата
среда, способни да влияят на активността са следните – наличие на
пространство/място за физически дейности; обществен транспорт
и натовареност на трафика; криминогенни фактори; климатични
условия; ниво на застроеност на жилищната среда.
4. Ниво на политическата среда. Политическата среда се състои от
политика на градското планиране; политика за управление на
здравеопазването; политика на подкрепа на обществените
дейности; образователна политика; политика за опазване на
природата и политика за защита на труда.

69

5. Педагогика

Изучаването на личния опит на участника трябва да се използва в
максимална степен в образованието за възрастни, съдържанието трябва да
бъде тематично и свързано с обществения и личния живот. Проучванията
показват ясно очертани принципи и подходи за успешно образование за
възрастни. В резултат на това, теоретичното знание се превръща в
необходимите умения. Като най-ефективни се определят следните
подходи в теорията и практиката:

Учене чрез действия
Организират се малки групички от по 3-4 човека, те получават задача,
която се осъществява под ръководството на учител-консултант, и новото
знание се извлича от опита (виж Фигура 11);

Анализ на проблема

Планиране на действия
и осъществяване

Решения за
следващите стъпки
Размишления и
оценяване

Фигура 11. Модел за Учене чрез действия (Funch, 2007)
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Учене чрез преживяване
Важни елементи за придобиване на знание чрез трансформиране на опит,
които участват в процеса на учене са анализа и рефлексията (виж Фигура
12).
Трансфер на
наученото

1: Преживяване
Дейности на открито:
лични и групови
предизвикателства

4: Планиране
Прилагане на новото
знание от предишни
преживявания

2: Преглед

Насърчаване на учещите да
разсъждават, описват, споделят и
се учат от преживяното

3: Заключения
Използване на модели и
теории за изваждане на
заключения от предишни и
настоящи преживявания

Фигура 12: Модел на Учене чрез преживяване (Exeter, 2001)
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Самоуправлявано учене
То се характеризира със способността учещият да си поставя цели и
значими критерии за оценяване, които са важни за самия него, независимо
от учителя, образователното ниво и вида на учене (виж Фигура 13).
Себепознаване като
учещ
(самоосъзнаване)

Оценяване на
ученето
(самооценка)

Учещ
през
целия
живот

Планиране на ученето
(самоуправление)

Разбиране как да се учи
(мета-учене)

Фигура 43. Модел на самоуправлявано учене 13

Междупоколенческо учене
Обективната реалност и човешките нужди в краткосрочен и дългосрочен
план предопределят учебното съдържание. Краткосрочното придобиване
на опит за учене (4-8 часа) оказват положително въздействие върху
мотивацията за участие. Възможно е то да се осъществява според
моделите, описани по-горе.
Анализът на предлаганите теории показва, че съдържанието на
образованието за възрастни, както и методите и средствата в Европа могат
да бъдат най-различни. Това се определя от вътрешната политика,
икономиката, нивото на гражданското благосъстояние и съответния
социален статус на възрастния индивид. Въпреки това, независимо от
различията, съществуват и някои общи черти – уважение към
13

72

от http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html

Педагогика. 5

индивидуалността и съществуващия опит на възрастните, и желание да се
отговори на техните специфични образователни потребности. Това може
да се осъществи, посредством използването на различни модели за учене
(виж Таблица 10).
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Таблица 10. Модели за учене (Biggs, 1993; Marton & SiНjo, 1976; Schmeck и
колектив., 1991; Lieģeniece, 2002)
Наименование

Модел
стил

на

Описание

Стиловете на учене влияят върху природата на
ученето – те не са зависими от учебното
личния съдържание и общите способности на индивида.
Използва се когнитивната област на дадения
индивид и акцента се поставя върху
индивидуалните действия и дейности.

При този модел вниманието не е насочено към
установените характеристики на индивида.
Използват въпросници за определяне как
учещите възприемат предлаганите стратегии за
Модел на обработка
учене и към кои от тях имат предпочитания.
на информацията
Определят се индивидуалните характеристики.
Обръща се внимание на онези когнитивни
стратегии, които възрастните използват за
изпълнение на поставените задачи.
Феноменографичен
модел

Възрастните конструират познание на базата на
своята собствена гледна точка по дадения
въпрос. Резултатът от ученето зависи от
контекста и характера на задачата.

Системен модел

Мотивацията влияе на ученето. Учебната
дейност на възрастните зависи от някои
персонални характеристики, като специфични
способности, предпочитан стил на учене и др.
Личностните фактори също се разгледат.
Процесът на учене се осъществява в контекст и
се влияе от структурата на учебната среда.
Обръща се внимание на мотивите, начина на
учене
(когнитивни
аспекти),
стратегии,
използвани при разрешаването на задачите.
Учебните подходи при този модел се извличат от
„отдолу-нагоре”, където ударението се поставя
върху неща като „предпочитанията” към даден
феномен и контекста, който възрастните смятат
за важна детерминанта на учене.

За осъществяването на образователните модели се избират подходящите методи.
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5.3.

Начини и средства

Осъществяването на поставените цели и задачи в образованието за
възрастни се основава на определени принципи. Те се определени от
дидактиката. Самата дидактика е насочена към разрешаването на
специфични задачи, проблеми и обогатяването на познанието като
следствие, институционалното преподаване и учебния процес (Gudjons,
1998). Важно е да се вземат под внимание няколко фактори при
планирането на образователните дейности:
• кой трябва да бъде обучаван (възрастните);
• какво трябва да се преподава (съдържание);
• защо трябва да се преподава (обосновка, мотивация);
• как трябва да се преподава (начини, средства, комуникация).
Крайният резултат от обучението е вследствие на използваните различни
методи, средства и начини, в зависимост от специфичното съдържание и
изисквания.
Съществуват различни класификации и
структури на методите и
начините за преподаване (Andersone, 2007; Rubana, 2000; Zhukov, 199;
Гладченкова, 2002; Ivarsson - Jansson & Cooper, 2009; Malouff & Rooke,
2008; Cole, 1988). При образованието за възрастни изборът на методи
следва да се базира на конструктивистичните виждания, че
необходимостта от знания е продиктувано от предишния опит; и
участника в обучението конструира знанието индивидуално (Pierson,
2002). Възрастният човек е личност, способна да разбере собственото си
знание или незнание, нивата на уменията си или липсата на такива.
Адаптирането към променящия се свят създава условия, помагащи на
възрастния да разкрие необходимите компетенции, които следва да
развива (Kristovska, 2012).
Конструктивистичното преподаване при образованието за възрастни се
характеризира от следните моменти:
• ученето се базира на предишния личен опит;
• използват се много практически дейности в процеса на учене;
• придобиват се нови техники за учене, подпомагащи интегрирането
в съвременната микро- и макро-среда;
• ученето се осъществява посредством комуникация;
• ученето се основава на контекстуализация;
• мотивацията е основен компонент в ученето (по Taylor, 2008,
Gerden, 1995, Kristovska, 2012).
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Могат да се отличат три основни сфери в образованието за възрастни, в
зависимост от целта – когнитивна, психомоторна и афективна.
• Когнитивната сфера се отнася главно към обработката на
информацията и придобиването на знание. Ученето означава
натрупване на знания в когнитивната област. Този начин на учене
се основава на използване на мозъка.
• Психомоторната сфера включва развитието на дейността на
мускулите и двигателните умения. Ученето в областта на
психомоториката означава използването на физическите
способности на личността, от които тя се нуждае в най-голяма
степен.
• Афективната сфера се определя от емоциите, нагласите,
ценностната ориентация и пр., свързани с промените в човешкото
поведение и формирането на вярвания (Lieģeniece, 2002).
На Фигура 14 е показано как развитието на психомоторната и афективната
области е свързано с целите на образованието за възрастни, стимулиращи
съхраняването на физическата и умствената дейност в определени
възрастови граници, поддържането на добро здраве и приспособяването
към определени здравословни проблеми. Развитието на афективната и
когнитивната области е свързано със задачи, допринасящи за намирането
на нови социално значими дейности, отдих, хобита и участие в дейността
на различни организации. Осъществяването на която и да е област или
образователна задача е важна за възрастните за създаване на лични
контакти с други хора и себереализация.
Обучението в рехабилитационни дейности се провежда от специалисти.
То може да включва различни упражнения, в зависимост от
здравословните проблеми или уроци за психологическа и психо-социална
рехабилитация.
Активният начин на живот подпомага поддържането на физическа форма
както чрез индивидуални спортове (ски-бягане, туристическо
ориентиране, колоездене и др.), така и чрез колективни игри. Може да се
организират турнири за възрастни на местно, регионално или дори
национално ниво, с цел разширяване на обхвата на комуникацията.
Любителски представления (танцови групи, хорове, театри и пр.),
различни курсове (плетене, макраме и цветарство), групи по интереси
(градинарство, рибарство и пр.) допринасят за усвояването на ново хоби и
стимулират развитието на вече придобити умения.
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Участието в различни проекти и доброволчески организации, усвояването
и използването на Интернет технологиите за комуникация и дистанционно
учене е също така от голямо значение.
Изборът на методи може да е различен, в зависимост от начина на работа,
групата възрастни учещи и техните специфични нужди, наличието на
финансови и интелектуални ресурси.
Независимо от избрания метод, важно е той да включва метода на обратна
връзка, насочен към критична рефлексия, да дава на възрастния
възможност да изрази своите лични възгледи, наблюдения и чувства. Едва
след като получат информация за тяхната работа и настроенията в групата,
организаторите на образованието за възрастни могат да се насочат към понататъшна успешна работа.
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Сфера

Задачи

Форми

Средства

Рехабилитационни
дейности
Психомоторика

Туризъм и спорт
Поддържане на
физическа и
психологическа форма

Курсове

Афективна
Стремеж към социалнозначими дейности,
организиране на нов
начин на живот,
общуване

Когнитивна

Любителско
изкуство

Групи по интереси
Дистанционно
обучение
Доброволчески
организации
Проекти

Фигура 54. Сфера на развитие и свързани задачи

Образователна
литература
Периодични издания
ИКТ
Иновативни
технологии
Лични знания и
умения, и др.
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5.4.

Заключение

1. Съществуват различни теории за преподаване и учене, но
социално-когнитивната теория и социално-екологическата теория
се предлагат в образованието за възрастни, защото те поставят
акцента върху личния опит на възрастните и оказват влияние
върху специфичната социална среда.
2. Ученето чрез действия, ученето чрез опит, самоуправляваното
учене и междупоколенческото учене се признават като найефективни и подходящи подходи в образованието за възрастни.
3. Съществуват различни класификации на методите и техниките на
преподаване. Изборът на методи следва да се основава на
конструктивистичните постановки за обучението и задачите,
свързани с областта, която следва да се развива (когнитивни,
психомоторни, афективни).
4. Методът за обратна връзка е важен, защото дава на възрастния
възможност да изрази своето мнение, наблюдения и чувства.
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6.1.

Въведение

Развитието на съвременното общество поставя нови предизвикателства
пред образованието за възрастни и неговото съдържание (Klercq, 2009,
стр. 4-5).
„Възприемането и положението на възрастните граждани се
променя. Идеята, че те са зависими и имат нужда от специална
грижа, изгражда по-положителен образ на възрастните граждани
като активни хора. Това не винаги се основава на
действителността, но образованието може да помогне за
повишаване на способността на възрастните граждани да правят
неща за себе си и да останат активни през по-дълъг период от
време, като допринасят за обществото”.

Последните изследвания в различни страни показват, че образователните и
културни дейности за възрастни са в по-голяма или в по-малка степен
свързани с нивото на образование, което те са получили. Наблюдава се
тенденция към постоянно нарастване на броя на възрастните, които се
записват в образователни програми и курсове за възрастни.
В своето съвременно тълкуване образованието за възрастни се разглежда
като важно средство за оцеляване в критични социални ситуации, за
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поддържането и по-нататъшно развитие на социо-културния статус на
възрастния гражданин.
Както Schuller и Watson препоръчват “Възможностите за образование и
обучение за хората от третата възраст трябва да се насърчават в найголяма степен” и „Появата на Четвъртата възраст означава, че има спешна
нужда от разработването на по-адекватен подход към предлагания
курикулум за хората в напреднала възраст” (Schuller & Watson, 2009, стр.
6)
Все повече учени разглеждат образованието за възрастни като ключов
фактор за тяхното развитие, като стигат още по-далече към въпроси,
където то може дори да се пребори с неграмотността и невежеството чрез
развиване на умения за четене/писане, да намали бедността и социалната
несправедливост, да разшири социалните и културни контакти, и развие
взаиморазбирателството между хората.
В допълнение към усилията за превръщането на формалните
образователни възможности по-достъпни за възрастните, вниманието
трябва да се насочи към съдържанието на образователните практики.
Според Fisher (1992) образователните институции трябва да подпомагат
възрастните учещи в тяхното разбиране за ценностите, културата и
технологиите на съвремието. Както пише в Ръководството на проекта
EuBia, (2010, стр. 10):
„Важен факт е, че вече се приема, че образованието и обучението
имат жизненоважна роля в подпомагането на възрастните хора да
вземат решения и правят избори относно своето качество на
живот в по-напреднала възраст, независимо дали става въпрос за
тяхното наемане на работа, участието в доброволчески дейности,
спестявания и инвестиции, по-добро разбиране на семейните и
междупоколенческите взаимоотношения, или просто за желанието
да се учи и осъвремени житейския опит. Съществуват все поважни доказателства от проучвания и изследвания за социалните и
здравните ползи от учене в напреднала възраст, силно подкрепени с
свидетелства на самите възрастни учещи”.

“На ниво ЕС възрастните хора са една от главните целеви групи за
Европейската комисия, което отразява комюнике 2006 „Никога не е късно
да се учи” и План за действие 2007 за обучението на възрастни „Винаги е
подходящо да се учи” (пак там, стр. 10)
В това отношение политиката на ЕС е подробно очертана в
документацията на конференцията „Грундтвиг, десетилетие на
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Европейската иновация в обучението на възрастни”, проведена на 26-28
януари 2010 г. 14
Грундтвиг мрежата „Пан-европейски форум за образование на
възрастните” (PEFETE) изтъква четири основни силни страни на
образованието за възрастни граждани, както следва:
1. Самоуправлявано учене и учене чрез опит – възрастните граждани
често са лично ангажирани със своето образование; те имат
различен житейски опит, които да предложат на другите, и като
цяло се чувстват силно активни в образователния процес.
2. Огромен резерв от доброволци – голяма част от дейностите при
образованието за възрастни са между самите учещи; възрастни
граждани работят като доброволци в образованието за възрастни
граждани.
3. Принос към културното наследство и човешкия капитал –
възрастните граждани могат да играят важна роля по отношение на
културното наследство.
4. Голяма група от доставчици на обучение – образованието за
възрастни граждани се предлага от много широка гама доставчици:
университети и други организации от сферата на формалното
образование, институции с търговска цел, организации за
самоподпомагане, местни доброволчески групи и др. (Mercken,
2004)

6.2.
Програмите
възрастни

за

образование

на

Един от глобалните въпроси, повдигнати на конференцията „Грундтвиг,
десетилетие на Европейската иновация в обучението на възрастни” през
януари 2010 г. беше: „Кой е ключът към разработване на програми за
образование и обучение за възрастните хора, които съответстват на
техните нужди, дали става въпрос за осъвременяване на умения или
знания, за придобиване на ново познание, разбиране и използване на нови
14http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf10/doc_en.pdf - Conference documentation:
Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning – 26-28 January 2010
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технологии, или за насърчаване на активното стареене,
междупоколенческото включване?” (Anne-Sophie Parent, 2010)

и

Уъркшоп 6 ясно заяви стратегиите в образованието за възрастни трябва да
бъдат адресирани към потребностите на възрастните хора да продължат да
бъдат активни, да останат пълноценни и активни граждани. Това трябва да
се базира на подход към целия жизнен цикъл и неговото развитие да се
консултира с възрастните, в качеството им на целева група. Стратегиите
биха могли да вземат под внимание необходимостта някои възрастни да
останат наети на работа, и от там необходимостта за осъвременяване на
техните умения, съчетавани на работата с личния живот.
Особено внимание трябва да се обърне на важността да се правят избори
по отношение на образованието и наличните възможности, и да се
гарантира гъвкавост в предлагането на образованието за възрастни.
Един от ключовите въпроси е да се вземе под внимание и се осигури
създаването на достъпна и подходяща среда за учене. Други въпроси,
свързани със спецификата на целевата група, са подходите за преподаване
да отчитат възможни ограничения, свързани със здравословното състояние
и здравния статус на възрастния учещ като цяло, които могат да изискват
персонализиран/индивидуален подход, методи на преподаване и
внимателно подбрано темпо на учене.
Самото образование за възрастни се влияе от най-различни фактори. Без
съмнение, една от главните грижи е тенденцията за глобализация на
съвременния свят, миграцията и промените в мултиетническите и
мултикултурни общества, създаването на икономика на глобалния пазар,
либерализацията и отварянето на финансовите пазари, и не на последно
място – бързото развитие на информационните технологии.
McNair (2009) пише за новите и по-широки потребности от учене,
базирани на новите ключови движещи сили за включване в обучение, сред
които:
• „По-мобилно население, осигуряване на места, където хората имат
нужда да намерят роля и място в дадена нова общност или нови
обстоятелства, вследствие на събития като преместване на дома,
смърт на близък или раздяла с близки”;
• много по-дълга трета възраст – повечето хора се пенсионират в
добро здраве и са активни;
• повече хора в четвъртата възраст, които живеят в някакъв вид
зависимост” (McNair, 2009, стр. 51)
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В това отношение образованието както за възрастни, така и за хората в
напреднала възраст се сблъсква с едни и същи предизвикателства. Според
Boggs (1981) образователните дейности за възрастни трябва да стимулират
личностното израстване, да улесняват възрастните в тяхното адаптиране
към вътрешните и външните промени до края на техния живот. Boggs
разглежда обучението на възрастни като стимулиращо живота, когато то
отговаря на следните критерии:
1. Стимулира развиването на умения и положителна самооценка
2. Подпомага намаляването на страховете, предразсъдъците,
илюзиите, и стимулира критическото мислене по отношение на
стереотипите, културните митове и предубеденото мислене
3. Стимулира креативността
4. Помага на индивида да се насочи към личните си цели
5. Помага на индивида да стане по-толерантен, щедър, чувствителен,
загрижен и проявяващ разбиране
6. Осигурява достъп до по-големи възможности
7. Приближава човека към разкриване на неговия пълен потенциал
8. Допринася за съживяването на положителните културни идеали и
традиции. (Boggs, D. L. (1981).)
Malcolm Knowles (1980) вярва, че самоосъществяването е главната цел на
ученето за възрастни, и мисията на обучаващите е подпомагането на
възрастните учещи да развиват и разкрият пълния си потенциал като
емоционални, психологически и интелектуални създания. Knowles прави
четири предположения за възрастните като учещи: (1) Възрастните имат
по-голяма склонност към самоуправление в резултат на своята зрялост, (2)
Възрастните притежават лична история, която определя собствената им
идентичност и служи за ресурс при ученето чрез опит, върху който може
да се изгражда ново познание, (3) Мотивацията при възрастните е
насочена повече към социално обвързаното учене, и (4) Възрастните
учещи имат интерес към незабавно прилагане на уменията за разрешаване
на проблеми. (Knowles, 1980)
McCluski (1974) категоризира курсовете за възрастни на основата на
техните потребности. Образователните програми могат да помогнат на повъзрастните по отношение на техните нужди за справяне – онези, които
помагат на хората да се справят със социалните, психологическите и
физиологическите промени, настъпващи с възрастта. Добри примери за
образование, адресирано към нуждите за справяне са здравните курсове,
физкултурните дейности, приспособяването към пенсионерството, и
научаването как да се живее след загубата на близки.
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Експресивните нужди се отнасят към дейности, изпълнявани сами за себе
си. Това са онези дейности, които носят на по-възрастните
удовлетворение, удоволствие или смисъл.
Нуждите за допринасяне са свързани с чувството да си желан и
необходим, и могат да бъдат адресирани чрез образователни възможности,
позволяващи на възрастните да играят ролята на ментори или съветници
на своите връстници.
Нуждите за оказване на влияние най-просто се определят като желание
за политически умения и мъдрост, следователно се осъществяват чрез
програми, даващи възможност на възрастните да влияят и контролират
качеството на собствения си живот. Да бъдеш член на дадена общност е
фундаментална човешка потребност. Още повече, че е ясно как личното
благосъстояние зависи в голяма степен от социалната ангажираност и
степента на доверие между гражданите. Ученето е част от процеса на
намиране и поддържане на удовлетворителна социална идентичност,
доверие в съседите и разбиране за мястото, към което принадлежи човек в
една или повече по-широки общности (географски общности,
професионални или работни общности, религиозни общности, групи по
интереси и др.). В курсовете, адресирани към тези потребности, се
изучават юридически права, или как възрастните могат да приемат
ръководни роли в рамките на собствените си общности.
Трансцеденталните нужди се осъществяват посредством курсове,
предлагащи на възрастните възможности за артистично, образователно,
физическо и професионално развитие, за да се чувстват учещите по-добре
на един по-късен етап от живота, в сравнение с преди това
(Wacker&Roberto 2008).
Съществува огромно разнообразие от образователни програми за
възрастни и курсове, предлагани в световен мащаб, с изключително голям
брой дисциплини, теми, области, образователни цели и резултати, начини
на провеждане и учебно съдържание. Качествените програми за
образование на възрастни се стремят към стимулиране на тяхното
интелектуално, физическо и личностно благосъстояние.
Практиката в Европа е най-общо свързана с националните и/или
организационните традиции, но през последните години се наблюдава
промяна, отразяваща политиката на ЕС за Учене през целия живот и в
частност – Ключовите компетенции за Учене през целия живот.15.
15

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF,
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key
competences for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union
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Ясно се декларира, че „Ключовите компетенции под формата на знания,
умения и нагласи, във всякакъв контекст, са фундаментални за всеки човек
в общество на знанието. Те осигуряват допълнителна стойност за пазара
на труда, социална кохезия и активно гражданство, предлагайки гъвкавост
и адаптивност, удовлетворение и мотивация” (пак там, 2006)
Програмите и курсовете за образование на възрастни в Европа са поспециално насочени към активното стареене, включващо социална
кохезия и активно гражданство, за да останат те активни и за
подобряването на тяхното качество на живот. Програмите най-често се
отнасят към придобиване на ключови компетенции като дигитални
компетенции, общуване на чужди езици, умения за учене, социални и
граждански компетенции и не на последно място - компетентности в
областта на културата и на творческите изяви.
Ключовите компетенции за учене през целия живот сами по себе си
представляват комбинация от знания, умения и нагласи в съответния
контекст и са особено необходими за личностното удовлетворение и
развитие, социалното включване, активното гражданство и заетостта,
където са приложими. Това е процес не само на придобиване на нови
умения, но също така и процес на развиване и осъвременяване на
съществуващите умения на възрастния учещ.
Днес образованието за възрастни се разглежда като тясно свързано с
измеренията на Качеството на живота, които също са дефинирани в този
проект, а именно:
•
•
•
•
•
•
•

Физическо здраве
Психологическо здраве
Социални (интеграция, познаване на средата)
Повишено участие (в общността, семейството, приятелите –
общуване, съзидателност)
Повишен осъзнат контрол (вътрешен и външен, първичен и
вторичен)
Личностно израстване: оптимизъм, мотивация
Свободно време, време за себе си, полезно време

89

6. Съдържание

6.3.
Ключови
компетенции
образованието за възрастни

в

Европейската рамка определя осем ключови компетенции16и описва
основните знания, умения и нагласи, отнасящи се към всяка от тях. Тези
ключови компетенции са:
• комуникация на роден език, която представлява способността да
се изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и
мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене,
четене и писане), и да се общува езиково по подходящ и креативен
начин във всякакъв обществен и културен контекст;
• комуникация на чужди езици, която, в допълнение към главните
измерения на умението за комуникация на майчин език, включва
посредничество и междукултурно разбиране. Нивото на владеене
зависи от няколко фактори и способността за слушане, говорене,
четене и писане;
• Математическа компетентност и основни познания в областта
на природните науки и технологиите. Математическата
компетентност е способността за развиване и прилагане на
математическо мислене за решаването на различни проблеми в
ежедневни ситуации, като акцентът се поставя върху процесите,
дейностите и знанието. Основните компетенции в областта на
природните науки и технологиите се свързва с владеенето,
използването и прилагането на знания и методологии, които
обясняват природния свят. Те включват разбирането на промените,
вследствие на човешката дейност и отговорността на всеки един от
нас като гражданин;
• дигитална компетентност включва увереното и категорично
използване на технологиите на информационното общество (ТИО)
и следователно – основните умения в областта на
информационните и комуникационни технологии (ИКТ);
• умения за учене се свързва с ученето, способността да се
преследва и организира собственото учене, или индивидуално, или
в група, в съответствие със собствените нужди, и осъзнаване на
методите и възможностите;
16

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF,
Key competences for lifelong learning—a european reference framework, Annex, Official Journal
of the European Union, L 394/13, 2006
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социални и граждански компетентности. Социалните
компетентности се отнасят към личностната, междуличностната и
междукултурната компетентности, и всички форми на поведение,
позволяващи на индивида да участва по ефективен и
конструктивен начин в социалния и трудовия живот. Те са
свързани с личностното и общественото благосъстояние.
Разбирането на кодексите за поведение и обичаите в различна
среда, в която индивидите функционират, е от съществено
значение. Гражданските компетенции и по-специално познаването
на обществените и политическите концепции и структури
(демокрация, правосъдие, равенство, гражданство и граждански
права) дават възможност на индивида за активно и демократично
участие;
• инициативност и предприемачески умения е способността за
превръщане на идеите в действия. Те включват креативност,
иновативност и поемане на рискове, както и умението за
планиране и управление на проекти за постигане на цели.
Индивидът осъзнава контекста на своята работа и е способен да се
възползва от възникналите възможности. Това е основата за
придобиване на по-специфични умения и знания, необходими на
тези, които създават или имат принос към дадени социални или
търговски дейности.Това следва да включва съзнание за етичните
ценности и да стимулира доброто управление;
• компетентности в областта на културата и на творческите
изяви. Те включват оценка на важността на творческото
изразяване на идеи, опити и емоции чрез най-различни средства
(музика, изпълнителски изкуства, литература и визуални изкуства).
Всички тези ключови компетенции са взаимосвързани и акцентът във
всеки един случай е върху критическото мислене, креативността,
инициативността, разрешаването на проблеми, оценка на риска, вземането
на решение и конструктивното управление на чувствата. Мнозинството от
програмите за образование за възрастни в Европа са свързани с осемте
ключови компетенции за учене през целия живот, посочени по-горе.
Специфична област представляват ключовите компетенции за
професионалистите в образованието за възрастни и ролята на
доставчиците на образование за възрастни.
В съвременния свят все по-голям брой възрастни продължават да са
ангажирани в пазара на труда, вследствие на увеличаването на възрастта
за пенсиониране и други фактори. Статистиката представена на
конференцията „Грундтвиг, десетилетие на Европейската иновация в
•
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обучението на възрастни” през 2010 г. показва, че процентът на заетост на
по-възрастните работници се очаква рязко да нарасне от 40% през 2004 за
ЕС-25 до 47% до 2010 г.,и 59% към 2025 г. – това надвишава очакваните
50%,предвидени на срещата в Лисабон за достигане през 2013 г.
Прогнозата отразява наблюдаваното увеличение на процента на заетост на
по-възрастните работници през последните години (до 4 процента
годишно от 2000 г. насам).
При проучването на състоянието на съвременните европейски общества се
очертават две основни групи възрастни учещи: а) тези, които все още са на
работа (професионалисти в областта на образованието за възрастни,
участващи в пазара на труда), и б) изцяло пенсионираните.
Следователно образователните нужди на тези две главни групи възрастни
ще бъдат различни и трябва да се вземат под внимание при определянето
на съдържанието на програмите и курсовете за обучение.
Това повдига въпроса за група ключови компетенции, които може да се
използват за създаване на профили на компетенциите за определени
функции или хора в институция за образование на възрастни.
В едно скорошно изследване на Главна дирекция „Образование и култура”
на Европейската комисия от 2010 г. всеки един профил на компетенции се
разглежда като комбинация от три елемента, взети заедно (B.J. Buiskool,
S.D. Broek, J.A. van Lakerveld, G.K. Zarifis, M. Osborne, 2010, стp.10)
„Първият се отнася към репертоара от дейности, т.е. реалните
дейности, които някой се предполага, че ще може да извършва.
Вторият се отнася към контекста, в който се приема, че даденото
лице ще извършва тези дейности. Освен това, то разглежда и
степента на отговорност, която следва да се определи в
съответния профил на работещия. Тази степен на отговорност
зависи от контекста, в който професионалистът работи и
степента на автономност, с която дейностите трябва да се
извършват. Третият и последен елемент се отнася към
компетенциите, необходими за извършването на тези дейности.
Чрез определянето на контекста, подборът на дейностите, които
даден човек следва да извърши, и изборът на необходимите за това
компетенции, може да се разработи специфичен профил на
компетенциите за дадена позиция.”

Заедно с комплекта от ключови компетенции, могат да се използват и
някои Европейски инструменти (Европейска система за трансфер на
кредити във висшето образование - ECTS 17, Европейска система за
17

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm. European Credit Transfer
and Accumulation System
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трансфер на кредити в професионалното образование - ECVET 18и
EQARF/EQAVET 19) с цел определяне на продължителността на модулите
и програмите и сравняването им. Наборът от ключови компетенции
определя съдържанието; а Европейските инструменти определят тежестта
и продължителността на образователната програма, представяща учебното
съдържание.
В изследването, също така, се отбелязва, че наборът от ключови
компетенции може да се използва за групиране на курсовете за обучение,
осигурявани в рамките на програмата Грундтвиг, да им се даде общ фокус,
да се сравнят и да определят белите полета. Това също така може да стане
база за анализ на нуждите като отправна точка за разработване на
подходящи модули и курсове около някои от идентифицираните
компетенции (пак там, стp.15).

6.4.
Други програми за образование на
възрастни в Европа
Съвременните учени твърдят, че обществото почива на група общи
ценности, знания и умения. Образованието винаги е играло важна роля
при тяхното предаване от поколение на поколение. Увеличената
продължителност на живота и бързо протичащите социални, технологични
и културни промени означават, че съществува ясна изразена необходимост
за осъвременяването и усъвършенстването на програмите за образование
на възрастни, и тяхното съдържание в частност. Едно е ясно – всички
видове учене посредством формално, неформално и информално
образование играят важна роля в този комплексен процес.
Възрастните не са хомогенна група – те имат различна степен на
физиологическа, социална и психологическа зависимост. Ключовите
области за изучаване по време на този етап от живота могат да включват
умения за живота, лични финанси, физическо и духовно здраве,
използване на информационните и комуникационни технологии, активно
гражданство, както и по-широки области на познанието (изкуства,
култура, философия), които разглеждат целта и смисъла на живота.
18

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm - European Credit System
for Vocational Education and Training
19
www.eqavet.eu - European Quality Assurance Reference Framework
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Съществуват и специфични въпроси, свързани с пола и как човек да живее
сам. Възможни са случаи, при които възрастните трябва да придобиват
нови умения като готвене за мъжете и управление на финансите
(управление на личните финанси) за жените.Освен това, може да им се
наложи да се справят с намалена подвижност, загуба на слуха, влошено
зрение и други проблеми, настъпващи с възрастта, водещи до някаква
степен на зависимост. Затова доброто и ефикасно учебно съдържание би
обръщало внимание на всички тези въпроси – значение и цел, здраве и
финанси, комуникация (вкл. умения за използване на ИКТ), гражданство и
активно стареене.
През последните години се наблюдава тенденция за разработване на нови
програми, насочени към специфични теми. Наблюдава се интересен
подход, като например:
1. Финансова грамотност20. Известно е, че като цяло математическата
и финансова грамотност при възрастното население са на ниско
ниво и особено при възрастните, получили по-малко подходящо
образование в училище, както и при тези, на които почти не им се
е налагало да поддържат уменията си в живота си като възрастни.
Въпреки това, при пенсионирането си, повечето хора се сблъскват
с нуждата да управляват парите си по нов начин и да вземат посложни финансови решения, отколкото в досегашния си живот.
2. Здравната грамотност има значение за хората във всеки един етап
от техния живот, но става особено важна в третата възраст. В този
случай разбирането за здравословен начин на живот, диети и
физически упражнения, както и способността за разбиране на
медицинското лечение и изборите придобиват изключително
значение за качеството на живота и могат да забавят настъпването
на сериозна зависимост. Това е много повече от въпрос за
предаването на формална информация – критичен въпрос, важен за
разбирането на определени избори и поддържане на независимост
и автономия.
3. Информационни и комуникационни технологии
През последните години развитието в областта на ИКТ и особено
социалните мрежи предлага нови начини за постигането на тези
цели, но за много хора „традиционните” образователни пътеки
20

LEARN ABOUT MONEY: Learn About Money addresses the need for better financial
education amongst adults, providing a bridge between basic money handling skills and the
information provided by financial products and advisors. http://www.life-academy.co.uk/
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могат да са по-приемливи, или поради липсата на технически
умения, или предпочитанията за личен контакт. Освен това
изглежда, че присъственото образование е по-ефективно за
стимулиране на социалната кохезия. Наистина, участието в
социални мрежи онлайн може да бъде социално разделящо,
стимулиращо създаването на специализирани глобални общности
повече от всякога, докато хората остават все по-изолирани от
непосредствената си среда. На този етап най-голямата група
възрастни учещи (във формалното и неформалното образование)
изучават определени аспекти на ИТ. 40% от учещите на възраст
над 55 г. изучават „компютърни умения”– процент, който
прогресивно нараства с възрастта и е най-висок сред
пенсионираните. Вероятно мотивацията в тези случаи включва да
се върви в крак с по-младите поколения и да се развиват умения за
общуване с физически отдалечени членове на семействата и
приятели, както и развиването на умения за комуникация и
грамотност, и търсенето на социални контакти, посредством
социално приемливи средства.
4. Четвъртата област на ученето от особено значение за възрастните
хора е да се учим да бъдем граждани, вариращо от формалното
(разбирането как функционира местната и националната
демокрация, и как да се влияе върху политиката) до по-малко
формални процеси за участие в местната общност и повлияване на
решенията в нея. Хората в третата възраст са в особено добра
позиция да допринасят за развитието на политическите процеси
(формално и неформално), благодарение на своя житейски опит и
защото често те разполагат с повече време. Някои ще търсят
оказването на влияние по въпроси, специално засягащи
възрастните хора; други ще търсят да изразят гражданската си
позиция в по-широки дебати за социалната кохезия,
градоустройственото планиране или национални политики, а други
просто ще искат да са в течение на случващото се в света, без да
проявяват желание за активна намеса.
5. Друга област е оказването на грижи. Това включва обучение върху
тази област както за платени, така и за „доброволни” работници.
Обучението на персонала има ясно изразено огромно влияние
върху качеството на живота на занимаващите се с обществени
грижи, и през последните години се полагат големи усилия за
повишаване на уменията на персонала в домовете за оказване на
обществени грижи. Въпреки това, все по-голяма част от грижите се
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осигуряват от роднини, самите те обикновено хора от третата
възраст, които се грижат зависим съпруг/съпруга или родители.
Предлаганото обучение подпомагането им в изпълнението на тази
сложна задача е сравнително малко.
Прегледът на текущите практики разкрива редица общи черти по
отношение на предлаганите класове, а именно:
• Изкуство
• Активно стареене
• Лични финанси (икономика, бизнес)
• ИКТ умения, вкл. компютърни курсове, Интернет, Скайп и други
приложения
• Креативни изкуства и художествени занаяти (напр. направа на
книги, керамика, рисуване/живопис, текстил, метал, дърво или
скулптура).
• „Научи повече за архитектурата”
• Литература
• Музика и изучаване на даден музикален инструмент
• Фотография
• Танци
• Здраве (и фитнес) пр. „Упражнявай тялото си”
• Дом и градина
• История
• Езици
• (Междукултурни) умения за общуване
• Театър и драма
• Пътуване
• Творческо писане
• Специални събития, включващи дискусионни клубове, форуми,
пътувания с учебна цел и лекции.
Обща практика е предлагането на мултидисциплинарна програма,
съчетаваща полагане на грижи, проучвания и образование, например
„Гериатрична медицина”.
Някои общи здравни теми биха включвали например:
• Упражнения (Физически активно стареене)
• Специфични болести и заболявания, свързани с възрастта (напр.
деменция)
• Депресия при възрастните
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Психологическо здраве посредством умствено и интелектуално
стимулиране
• Лекарствени средства и употребата им
• Медицински и здравни услуги
• Превенция
• Болка и палиативни грижи
• Здравни теми (напр. телесно и орално здраве)
Учени като Gene Cohen от САЩ (наред с редица други) изтъкват ползите
за възрастните хора от продължаващи умствени и интелектулани
стимулации, предлагани от участие в учене и способността на мозъка да се
регенерира (Cohen, 2000).
•

6.5.
Програми за образование
възрастни - форми и начини
преподаване

на
на

Образованието за възрастни се осъществява чрез курсове и в много случаи
тези курсове представляват част от по-широка програма. Създаването и
разработването на тези програми е отделна дейност, включваща следните
компоненти – разработване на курикулум на ниво програма и модули;
разработване на програми, които са гъвкави по отношение на начина на
тяхното осъществяване (целодневни, почасови); времево разпределение
(модулност) и локация (присъствено/дистанционно/смесено), вземащи под
внимание индивидуалните възможности на възрастните (B.J. Buiskool,
S.D. Broek, J.A. van Lakerveld, G.K. Zarifis, M. Osborne, 2010).
Програмите и курсовете могат да се осъществяват в най-различни форми
на организация на учебния процес:
• Формално
• Неформално
• Информално, или
• комбинация от горепосочените
Програмите и курсовете могат да се разделят на групи в зависимост от:
• Присъствената форма
o
присъствена
o
неприсъствена
o
смесена, например присъствено и онлайн в съчетание
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Резултат и начини на поднасяне – от кредитирани до
некредитирани курсове, дискусионни групи, специални събития и
пътувания с учебна цел
o
кредитирани курсове
o
кредитирани курсове без присъждане на кредити – когато
възрастните участват в кредитирани курсове без да им се
присъждат кредити, без да полагат изпити или да им се дават
задания
o
некредитирани курсове (класове, като например там, където
възрастните се присъединяват към други възрастни за
изучаването на изкуство, история, музика, езици, компютри и
пр. Те могат да включват и дискусионни курсове.
o
дискусионни групи, специални събития и пътувания с учебна
цел
• Съдържанието и формата на курсовете
o
формални
o
неформални
Съдържанието и начина на провеждане на програмите и курсовете за
възрастни се развива, отразявайки някои основни въпроси и аспекти, като:
• Планирани курсове със специфични резултати от ученето и
оценяване, посредством мониторинг на прогреса на обучаемия
• Акцент върху колаборативното учене, саморегулираното и
ситуираното учене, както и прилагането на подходи за
разрешаване на проблеми при ученето
• Повечето учебни програми вземат под внимание специфичните
потребности на възрастните учещи
• Адаптирането на учебното съдържание към индивидуалните
нужди на възрастните учещи и разнообразяване на дейностите
• Предлагане на практически-ориентирани предмети на възрастните
учещи, където те могат да изразят своите нужди и опит
• Изучаване на умения и способности за толерантност, критични и
конструктивни отношения, умения за учене, и приспособяемост
към промени
• Развиване на самооценка и по-добри междуличностни,
междукултурни и комуникативни умения
Създаването на учебните програми по принцип взема под внимание:
• придобиването на специфични компетенции и умения
• развиване на стратегии за общуване
• по-добро планиране и организация на личното време на учещия
•
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насърчаване на креативността
подобряване на общуването на учещия с другите
автономно учене и развиване на автономност
подобрена самооценка на учещите и увереност в собствените им
сили
• културна осъзнатост и познания за други страни, култури, обичаи
и традиции
• подобрена комуникация в едно мултилингвистично и
мултикултурно общество, по-активно участие
Както беше отбелязано от латвийските партньори по проекта, правилно
подбраните методи на работа с възрастните оказват влияние на
възприемането на съдържанието и водят до по-голямо желание за участие
в учебните дейности, преодоляване на стеснението и притесненията,
отдаденост и асертивност.
Добрите практики в институциите поставят определени изисквания към
персонала си от гледна точка на:
• Обучаващите да знаят повече за опита и нуждите на обучаемите
• Използване на подходящи методи, които мотивират, задействат и
насърчават колаборативното учене
• Обучение на обучаващите в необходимите дидактични,
методологически и социални умения и компетенции за работа с
тази специфична целева група
• Подбор на обучителен материал, подходящ за възрастовата група
• Запознаване на учещите с причините, обосновката и представяне
на доказателства защо ученето ще подобри техните личностни,
междуличностни и комуникативни умения
• Въвеждане на културни аспекти в предлаганото обучение
• Стимулиране на участието, увереност в собствените сили,
включване и развиване на междуличностните и междукултурните
умения
• Прилагане на техники за мотивиране на възрастните учещи да учат
•
•
•
•

6.6.

Мотивация на учещите

За повечето хора начинът за учене се променя с възрастта. Данните от
едно проучване на NIACE показват, че тези, които продължават да учат е
по-вероятно да отделят повече време за учене (да изучават даден предмет
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за период по-дълъг от три години); да учат самостоятелно в къщи или в
център за образование на възрастни (по-скоро отколкото в институция за
формално образование – колеж или университет), и в курс, предоставян
„безплатно” или заплащан от самите тях. По-малко вероятно е те да учат с
цел наемане на работа, или за придобиване на формални квалификации, и
е по-вероятно да имат личностна или социална мотивация (Aldridge &
Tuckett 2007).
Когато става въпрос за мотивацията, следва да се отбележи, че в повечето
случаи възрастните, които се включват в различни курсове/класове, се
интересуват от ученето заради удоволствието от самото учене, както и от
възможността да общуват с техните връстници в процеса на ученето, а не
от получаването на степен, сертификат, кредити или дипломи.
Да останеш умствено активен е жизнено важно за качеството на живота,
активното стареене и посрещането на предизвикателствата на един
променящ се свят, и това създава по-големи възможности за активно
гражданство на възрастните, включване и участие в обществото, борбата
с изолацията и изключването в напреднала възраст, в съчетание с
развиването на определени умения, като:
• умения за разрешаване на проблеми
• умения за поддържане и развиване на паметта
• когнитивни умения
• умения за комуникация
• интеркултурни умения
• креативни умения
Горепосочените умения помагат на участниците да придобият увереност и
получат подкрепа, необходими за преминаване през днешния комплексен
живот и неговите предизвикателства, за тяхното включване и
продължаване на активността им, и за осигуряване на тяхното
благосъстояние и по-добро качество на живот.
По принцип програмите за образование на възрастни обръщат внимание
на интересите и нуждите на участниците, отразявайки доброто състояние
на личността, разглеждано в различните му аспекти, като:
• социален
• емоционален
• физически
• обкръжение/среда
• интелектуален
• духовен, и
• професионален (където е приложимо)
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В допълнение към горепосочените се разглеждат и други интереси и
потребности на възрастните (напр. начин на живот).
Що се отнася до преподавателите и обучителите, с цел постигане на поголяма мотивация на учещите, програмите за образование на възрастни
следва да се осъществяват при разбиране на специфичните особености на
обучаваните, като характерните особености на възрастта, вземане под
внимание на различните стилове на учене, подходящото темпо на
провеждане на обучението, както и необходимостта курсовете да се
провеждат със загриженост към хората и състрадание, и да включват
нуждите компетенции и умения за работа с целевата група.
Проучванията от главните организации, ориентирани към възрастните в
цяла Европа, както и проекти, осъществявани с подкрепата на ЕС,
представят многобройни свидетелства от страна на възрастните хора,
относно стойността и ползата, които участието в ученето носи.
Що се отнася до включването в работната група Взаимоучителни
дейности между връстници (Peer Learning Activity, PLA), занимаваща се с
въпросите за обучението на възрастни, организирана съвместно от
Европейската комисия, Департаментът за иновации, университети и
умения (Department for Innovation, Universities and Skills, DIUS) и
Националният център за изследвания и развитие (NRDC), посочва няколко
важни въпроса, отнасящи се до програмите за обучение, от гледна точка,
както на съдържанието, така и на преподаването, включващи:
• Ангажиране на учещия – включване
• Постоянство на учещия – продължаване в обучението
• Прогрес/постижения на учещия - справяне
• Прогрес на учещия – продължаване напред
• Цялостно представяне и мониторинг
или, с други думи:
• Ангажиране на учещите;
• Подкрепа за постоянство на учещия;
• Измеримост на постиженията на учещия;
• Регистриране на постиженията на учещия.
(Доклад „Peer Learning Activity on One Step Up”, Европейска комисия,
Главна дирекция „Образование и култура”, Лондон, 20 – 22 април 2009)
Проектът Integration to Inclusion (I2I) предлага 21 някои примери (Overview
of good ideas and practices) за въоръжаване на възрастните с най-висока
21

http://www.i2i-project.net/index.php
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степен на риск от социално изключване, като самотни възрастни от
етнически малцинства, възрастни хора с увреждания или хронични
заболявания, възрастни, имащи нужда от помощ и грижи, възрастни жени,
засегнати от бедност, и възрастни, застрашени от това, да останат
бездомни.
Обръща се внимание на горещи въпроси, като:
• Бедност
• Самота (изолация)
• Пол (със специфичните рискове за жените и мъжете)
• Дълбока старост
• Лошо здравословно състояние
• Миграционен произход
• Загуба на работа
• Лош достъп до услуги (пр. ИКТ, транспортни средства)
Гореизброените са станали често срещани в днешната застаряваща
Европа, в европейските мултиетнически и мултикултурни общества, и се
нуждаят от внимателно разглеждане и специално внимание при
създаването на програмите за образование на възрастни, темите и
учебното съдържание на курсовете.

6.7.

Заключение

Концепцията за учене през целия живот се разглежда като водеща идея на
това столетие. Тя премахва традиционното разделение и дори
противопоставянето
между
първостепенното,
базисното
и
продължаващото образование. В днешно време обучението се свързва с
концепцията за общество на ученето, с цел осигуряване на равни
възможности за учене за всички. Образованието за възрастни, като
интегрална част от Концепцията за учене през целия живот, не се
ограничава до осигуряване на по-високо ниво на умения, повторно
трениране или надграждане на вече придобитите такива. То предлага
втора или трета възможност, осигурява непрекъснато подобряване и
самоусъвършенстване на личността. Интегрирането на формалното и
информалното образование позволява всеки гражданин да се обучава в
различна образователна среда, да бъде активен участник в този процес и
да има роля, както като учещ, така и като преподаващ в съответната
образователната общност. Концепцията за учене през целия живот и
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образованието за възрастни се грижат за цялостно образование от найранно детство до дълбока старост.
Като цяло програмите и курсовете за образование на възрастни следва да
предоставят възможности на възрастните
• активно да ангажират своя мозък, и
• да се свързват помежду си чрез участие в учебни дейности
при всички случаи програмите и курсовете за образование на възрастни
трябва да зависят от интересите и талантите на участващите в тях.
Както се отбелязва в Плана за действие 2007 „Винаги е подходящо време
за учене”, отнасящ се до обучението на възрастни и приложим към
ученето на хората в напреднала възраст
главното предизвикателство към ученето за възрастни е да се
предостави
услуга,
която
едновременно
отговаря
на
потребностите
на
възрастния
обучаем,
осигурява
висококачествени резултати, отговарящи на нуждите на пазара на
труда и на обществото, и стимулира по-нататъшното му търсене

По-нататък в Плана за действие се отбелязва, че
Качеството на предлаганото учене се влияе от политиката,
ресурсите, учебната среда и различни други фактори, но главният
от тях си остава качествата на персонала, участващ в
обучението. Досега, в много страни-членки, се е обръщало слабо
внимание на обучението (начално и продължаващо), статусът и
заплащането на персонала, участващ в ученето за възрастни. В
настоящия контекст персоналът, участващ в ученето за
възрастни, не се ограничава до преподаватели и обучители, но
включва
ръководствата,
консултантите,
менторите
и
администрацията. Те трябва да могат да отговорят на
различните нужди на специфичните групи. Качеството на
персонала е от изключително значение за мотивирането на
възрастните учещи да участват.

По-нататък в „План за действие 2007”, в секцията, свързана с
управлението, се твърди, че доброто управление при предоставянето на
образование за възрастни, следва да се характеризира с:
• акцент върху възрастния учещ;
• иновативен подход към ученето;
• ефективен анализ на нуждите;
• ефикасни системи за управление и подходящо разпределение на
ресурсите;
• екипи от професионалисти;
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механизми за осигуряване на качеството за доставчиците на
обучение;
• солидни системи за мониторинг и оценяване, базирани на
доказателства, в национално-определените рамки;
• тесни връзки с други образователни органи и организации.
От гледна точка на възрастните, програмите следва:
• да отговарят на техните потребности
• по-добре да служат на техните лични социални и икономически
нужди
• да осигуряват тяхното собствено благосъстояние и качество на
живот
• да подпомагат осъвременяването на техните умения или знания,
придобиването на ново знание, разбирането и използването на
нови технологии, насърчаването на активното стареене и
междупоколенческото включване.
В това отношение, междупоколенческото учене се превръща във все поважен въпрос.
•

Образованието за възрастни и ученето през целия живот вече са се
превърнали в реалност, начин за постоянно адаптиране към изискванията
и посрещане на предизвикателствата на променящия се свят.
В този смисъл, ролята на Програмата Грундтвиг на ЕС постоянно
нараства. Програмите Грундтвиг са създадени с цел да се стимулира
европейското измерение на ученето през целия живот, и да се обхванат
всички нива и сектори на образованието за възрастни, и всички форми на
учене – формално, неформално и информално. Публикуваните „Истории
на успеха” по Грундтвиг отговарят на образователните предизвикателства
на едно застаряващо население в Европа и спомагат за осигуряване на
образователни пътеки за възрастните за подобряване на техните знания и
компетенции (Европейска комисия 2007).
По-долу са посочени някои идеи за насоки за бъдещето развитие на добри
практики, представени от Anne-Sophie Parent, директор на AGE, на
конференцията „Грундтвиг, десетилетие на Европейската иновация в
обучението на възрастни”, януари 2010, както следва:
•
•
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Образованието и обучението за възрастни трябва да се смятат за
приоритет, за да се отговори на демографските предизвикателства.
Да се признава разнообразието на възрастното население и да се
уважава и цени тяхната индивидуалност в предлаганото
образование и обучение.

Съдържание. 6

•

•
•
•
•

•

Ученето в напреднала възраст може да се осъществява в найразличен контекст и визуализацията на възрастните в най-различен
образователен и обучителен контекст трябва да се акцентира и
насърчава.
Да се избягва да се правят предположения относно потенциала и
мотивацията на възрастните хора да станат учещи, в която и да е
възраст.
Педагогическите подходи трябва да се възползват от житейския
опит на възрастните.
Да се признава, че образованието, обучението и ученето се
осъществяват на фона на бързо променящи се социалноикономически и политически сценарии в света.
Да бъдем възприемчиви към новите идеи, да бъдем готови да
посрещнем новите предизвикателства и да признаваме
променящата се роля, която възрастните хора се очертава да играят
в обществото.
Нуждата от проекти, които специално се отнасят към нуждите на
възрастните учещи и по-специално уязвимите групи, като
възрастни жени, мигранти, социално изключените възрастни,
както и проекти, които разглеждат потенциала и обхвата на
междупоколенческо учене и коопериране.

6.8.
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7. Персонал и обучаващи
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7.1.

Въведение

В променящия се контекст на образованието и по-специално в процеса на
учене на възрастните, е важно да се отбележат промените, наблюдавани
при хората, които са в ролята си на обучаващи на тази възрастова група.
Това не е само свързано със стратегиите на учене, променящи се в посока
от формално към неформално и информално образование, но също така и
очакванията обучаващите да бъдат източникът на знание, променящо се
към очакването, че те ще поемат в по-голяма степен ролята на
фасилитатори или модератори. Главният интерес на институциите и
организациите, предлагащи курсове, обучение или неформално
образование за възрастни, е разбирането каква роля могат и трябва да
играят обучаващите в областта на образованието за възрастни, какви са
компетенциите, които тези хора трябва да притежават, за да могат
успешно да предават знанията си, къде и как да ги наемаме, и как да ги
задържим в образователната система.

7.2.
Променящата
се
среда
преподаването на възрастни

в

В класическото разбиране, когато говорим за образование, първият образ
който ни изплува обикновено е училище или университет с ученици и
студенти, и техните преподаватели в традиционната класна стая. Въпреки
това, ако се замислим отново за това разбираме, че ученето е много повече
от това. Стереотипното формално учене, чийто атрибути бяха описани погоре, ще продължава да играе голяма роля най-вече в държавното
образование, но когато говорим за образование за възрастни и поспециално за ученето при възрастните хора в последните години се
наблюдава значителна промяна от формално към неформално и
информално образование. То е съпроводено от трайна промяна в методите
на преподаване и учене, нова мотивация и нови източници на
вдъхновение, по-голямо взаимодействие между учителите и учещите, и не
на последно място инкорпорирането на медиите и ИКТ в ученето. По тази
причина преподаващите на възрастни трябва да се адаптират към тези
промени и да преосмислят своята роля, съобразно новите изисквания.
Може да се наложи те да извървят промяната от ролята си да бъдат
единствено „източник на знание“ до ролята на модератор, фасилитатор и
дори ръководител.

7.3.

Как учат възрастните

В образованието на по-възрастните поколения съществува значителна
разлика в начина, по който се осъществява процеса на учене, в съпоставка
с процеса на институционализираното учене при по-младите хора. Това
означава, че ученето е много повече самоуправлявано и самоопределено.
Учещият знае много по-добре какво иска да постигне и изисква много попрактически ориентирано и релевантно знание. При образованието за
възрастни се наблюдават две основни направления – учене с цел по-добро
позициониране на пазара на труда или учене за обогатяване на познанията
в дадена област, представляваща интерес, което допринася до едно подобро качество на живот. При възрастните хора не е много характерно да
се учи по професионални причини. Някои хора продължават да работят
след пенсионирането си, но обикновено причините за учене са
обогатяване на познанията, свързани с хобита и любими занимания, или
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със свободното време. Като цяло, главната цел е подобряване на
качеството на живота.
Формата, която ефективното образование за възрастни приема, е също
така различна. Редки са случаите, когато то се осъществява в рамките на
формалното образование, и най-често се отнася към неформалното и
информалното образование. Формалното учене е структурирано и по
принцип се провежда от образователна или обучителна институция като
води до сертифициране. Неформалното учене е структурирано, но не се
предлага от образователна или обучителна институция и обичайно не води
до сертифициране. Информалното учене не е структурирано и най-често
се съотнася до дейности, свързани със свободното време, семейството и
хобита, и по принцип не води до сертифициране.

7.4.
Променящата
се
роля
обучителите на възрастни

на

Променящите се изисквания и променящата се среда на образованието за
възрастни поставя задачите за промяна в ролите на обучаващите. Класната
стая вече далеч не е единственият начин за преподаване на възрастни, и,
освен възникващите нови методи, стилове на учене и места за
преподаване, ролята на учителите също се променя. Според едно
изследване, озаглавено „Тенденции и въпроси на образованието за
възрастни в Европа“ 22, могат да се отличат 6 области на дейности:
1. Преподаването с новите предизвикателства пред него, засилен
подход, при който обучаемият е в центъра на учебния процес, и
отговаряне на изискванията на възрастните учещи
2. Управление – в образователната среда за възрастни ролята на
управлението става още по-значима с необходимостта да се
рекламира, да се създава пазар, да се реализират устойчиви
курсове, паралелно с ежедневното управление на образователната
среда, персонала и самите курсове.
3. Съветване и насочване – възрастните учещи имат нужда от
подкрепа при анализирането на техните образователни нужди и
намирането на курсове, които отговарят на техните очаквания.
Това включва проверка на информацията за предлагано обучение и
съветване на учещите по време на образователния процес.
22

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/trends_en.pdf
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4. Използването на медии или знанията по ИКТ се превръщат в
съвременно изискване, на което учителите днес трябва да
отговорят. То включва научаването как да се използва нов софтуер
и медийни ресурси, способността за ефективно прилагане на някои
медийни техники и съзнанието за предлаганите от Интернет
възможности, онлайн платформи и социални мрежи.
5. Планирането на програмите може да бъде по-стратегически, т.е.
планиране на образователната концепция и преподаваните курсове
и др. Или то може да бъде на по-оперативно ниво, т.е. планиране и
осъществяване на курсовете на ежедневна основа.
6. Подкрепата е всичко, което придружава и подкрепя
горепосочените дейности.
Обучаващият възрастни може да се наложи да взема участие в повечето от
споменатите дейности. Тази негова комплексна роля изисква разнообразни
компетенции, някои от които са много различни от тези на класическия
тип учител.

7.5.
Компетенциите на обучителите на
възрастни
Както споменахме по-горе, обучителите на възрастни изпълняват
различни роли и следователно има нужда да притежават широка гама от
компетенции, даващи им възможност да мотивират възрастните учещи и
да им придават своето знание.
В едно изследване, подготвено за Европейската комисия и озаглавено
„Ключови компетенции за професионалистите в обучението за възрастни“
(принос към разработването на референтна рамка от ключови
компетенции за професионалистите в областта на обучението за
възрастни) 23 се изброяват главните компетенции на обучителите на
възрастни.
Самите компетенции се разделят на два вида – общи компетенции, които
всеки, взимащ участие в образованието за възрастни, трябва да притежава
(независимо дали е ангажиран в преподаването, управлението,
консултантската дейност и др.); и специфични компетенции, изискващи се

23

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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за дадена специфична област на дейности в рамките на образованието за
възрастни.
Общите компетенции, са приложими за целия персонал и са отбелязани в
А1 по-долу, наред с останалите:
A1) Лични компетенции за систематични наблюдение и разсъждение
върху собствената практика, учене и личностно развитие – да бъдеш
напълно автономен учещи през целия си живот.
A2) Междуличностни компетенции за общуване и колабориране с
възрастните учещи, колегите и заинтересованите страни – да бъдеш
комуникатор, екипен играч и да създава и участва в мрежи.
A3) Компетенции за разбиране и поемане на отговорност за
институционалната среда, в която се осъществява ученето за възрастни на
всички нива (институт, сектор, професията като такава и обществото) – да
бъдеш отговорен за по-нататъшното развитие на ученето за
възрастни.
A4) Компетенции за използване на собствения опит и знания, свързани с
даден предмет, и наличните ресурси за учене – да бъдеш експерт.
A5) Компетенции за използване на различни методи за преподаване,
стилове и техники, включващи нови медии, разбиране за новите
възможности и е-умения, и тяхното критично оценяване – да можеш да
прилагаш различни методи за преподаване, стилове и техники при
работата с възрастни.
A6) Компетенции за усилване на възможностите на възрастните учещи да
учат и да се самоподкрепят в своето развитие в или като напълно
автономни учещи през целия живот – да бъдеш мотиватор.
A7) Компетенции за работа с груповата динамика и хетерогенността,
учебните нужди, мотивацията и предишния опит на възрастните учещи –
да можеш да работиш в хетерогенна и групова среда.
Първите три компетенции (А1-А3) разглеждат аспекти, свързани с това да
бъдеш професионалист, докато последните четири (А4-А7) са по-скоро
насочени към педагогическите/дидактическите компетенции 24.

24

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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7.6.

Преподавателите на възрастни

Очевидно е, че съществуването на всички горепосочени компетенции не е
реалистично постижима цел във всяка една образователно среда, особено
що се отнася до обучение на възрастни. Главно поради липса на подкрепа,
образованието за възрастни в по-голямата си част не може да разчита на
висококвалифицирани
професионалисти,
притежаващи
всичките
гореизброени компетенции, и които да са експерти, както в своята
професионална област, така и в образованието за възрастни. Много от
преподаващите на възрастни го правят като допълнителна към основната
си дейност, като втора работа, като част от основната си работа, или дори
на доброволна основа. Тези позиции най-често не са пазарно ориентирани
или с цел печалба и не дават сигурност в дългосрочен план. По тази
причина много нови форми на преподаване, и следователно нови видове
педагози, се появяват в образованието за възрастни.
Учители: Въпреки описаната вече променяща се роля на обучителите на
възрастни, учителите, които преподават на възрастни, продължават често
да се смятат за единствения източник на знания и информация.Това е
особено често срещано в образователна среда, където учителите идват от
академична институция и където средата, мястото на провеждане на
обучението и самите работни длъжности, са предопределени от една силно
йерархична структура. Това може да бъде типично за даден университет,
където самите университетски преподаватели провеждат уроците и където
те се приемат като модели или като чисто превъплъщение на знанието. В
този контекст преподавателите имат отговорността да създадат нова
основа за комуникация и интеракция, и да насърчават учещите да
възприемат един проактивен подход към уроците.
Ментори: Понякога няма квалифицирани преподаватели за всички
курсове, но въпреки това може да се провежда информално обучение.
Хората, които приемат ролята на образователни фасилитатори в подобни
случаи се наричат ментори.
Съществуват различни успешни инициативи за обучение на ментори в
областта на образованието. Можете да обърнете внимание на опита в
проекта Sage в пълната версия на английски език за пример как ментори се
обучават да бъдат фасилитатори, способни да насърчават участието в
активно гражданство. Друг добър пример е програмата, наречена Learning
Champions (Шампиони на ученето, б. пр.), където ментори се обучават
доброволно да промотират ученето. Повече информация можете да
намерите наwww.communitylearningchampions.org.uk.
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Обучение между връстници/взаимообучение: При информалното и
неформалното учене често се случва да няма определен учител, който да
действа като „източник на знания и информация“, но с или без
посредничеството на фасилитатор, участниците се учат един от друг. При
възрастните това е често срещано, защото с целия опит и знания зад себе
си, те имат капацитета и възможността да предават знанията си един на
друг и освен това обичат да слушат колегите си. В днешно време
междупоколенческото учене е също много популярно и получава сериозна
подкрепа от Европейския съюз, и има огромен ефект и върху двете
поколения.
В подразделите на настоящата глава, в оригиналната версия на английски
език, можете да се запознаете с различния опит и добри практики на
институции от различни части на Европа.
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