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ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ

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, 
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.

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 
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на живот. Стимулирането и подобряването на качеството на живот на 
възрастните граждани има изключително положителен ефект, тъй като това 
води не само до по-щастливи 
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.

Н а с т о я щ и я т 
Инструментариум за 
оценяване е адресиран 
към учители, обучители, 
п р е п о д а в а т е л и , 
фасилитатори, персонал, 
техници, мениджъри и 
вземащите решения, които искат да знаят повече за връзката КЖ-образование 
при възрастните граждани. Той е пряко насочен към хората, които искат да 
създадат курикулум за обучение на възрастни граждани.

ЗАЩО КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Когато основните нужди са задоволени, всеки има право да преследва и 
други цели в живота - щастие, себереализация, независимост и т.н. Всички 
тези понятия са свързани с качеството на живот, но те трябва да се разбират 
от гледна точка на субективната перцепция на индивида; да имаш добро 
качество на живот означава, че живота на дадения човек е приятен и ценен. 

КЖ се основава на външни и вътрешни компоненти. Външните компоненти 
са тези, установени от общността, в която всеки живее (социални услуги, 
здравеопазване, транспорт, сигурност и др.). Вътрешните компоненти са 
тези, които произтичат от самия индивид - оптимизъм, осъзнат контрол, 
адаптиране и т.н. Хората с по-високо качество на живот имат по-добри 
нагласи да застанат с лице към предизвикателствата и проблемите на живота. 
Тяхното отношение към даден здравословен проблем или трудност е по-
положително. Те участват по-активно в социални дейности, в живота на 
техния квартал и семейството.

Качеството на живот е цел, която изразява дългосрочната перспектива за 

Група възрастни обучаеми от UJI на 22.06.2011 близо до 
Гудванген, Норвегия, по време на пътуване за културен 
обмен, включващ трекинг из страната. 
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напредъка на обществото, в което всеки човек се опитва да има богат живот 
в най-широкия смисъл на думата. По принцип, обществото има по-голяма 
полза от граждани с високо качество на живот, отколкото от такива с ниско 
качество на живот. Още повече, че ниското качество на живот предполага 
големи разходи за социални и медицински услуги.

ВЪЗРАСТНИ 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 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 

Група А от първия курс в UJI, Кастейон, Испания. 
12.05.2012 г. Днешният урок е “Научи се да се променяш, 
започни да изпитваш удоволствие от промяната”.



6

участие, но също така и чрез по-ниските им разходи за социални и здравни 
услуги.

РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

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 върху качеството на живот на индивида 
може да 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 й 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 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 върху 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 
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правилния начин да се изправим с лице срещу предизвикателствата.

РЪКОВОДСТВОТО

Книгата, озаглавена “Образование и качество на живот на възрастните 
граждани” е първият от трите продукта на този проект.

В книгата има седем основни глави, в допълнение към увода, и крайна глава 
(предизвикателства, заключения). Книгата започва с теоретичната гледна 
точка и се движи към по-практичен подход. Първите три глави разглеждат 
основните знания, необходими за разбиране на качеството на живот, както 
и на нуждите и възможностите на възрастните хора. Тези глави имат за цел 
предоставяне на информация за това, защо тази тема е важна и какво трябва 
да разгледаме при:
1. Качеството на живот
2. Стареене
3. Социален контекст

След въвеждането но основните изисквания на възрастните хора, на целите 
и задачите на образователната дейност, следващите четири глави предлагат 
информация за това, как следва да се провежда образователната дейност, 
както и какви умения и квалификация на персонала са необходими за това:
4. Модели
5. Педагогика

6. Съдържание
7. Персонал, обучаващи

Всяка глава въвежда основната тема, а 
също така включва местния контекст и 
опит, по следната структура:

•	 Въвеждане	 и	 развитие	 на	 темата	
на главата, предоставяща главно 
теоретична информация.

•	 Европейски	 контекст,	 илюстриращ	
темата на главата от гледна точка на 
всяка страна-партньор. 

•	 Опит	и	добри	практики.	Това	включва	
примери за добри практики, научни 
изследвания, проекти или опит, свързан 
с темата на главата.
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Първата част на всяка глава има за цел да даде на читателя ясна представа за 
темата. Читателите, които желаят да разширят знанията си могат да продължат 
с препратките, изброени в края на всяка глава. Вторият и третият раздел на 
съответната глава предлага на читателя практически примери, които могат да 
се използват и прилагат в други институции. Повече информация за опита на 
всяка институция може да бъде получена чрез директен контакт. 

Ръководство за образователни институции

За
щ

о 
/ К

ак
во Концепции за Качество на живота

Психологически 
контекст

Социален контекст 
при възрастните

Предизвикателства, заключения

Европейски контекст, добри практики

Ка
к

Модели Педагогика Съдържание

Ко
й

Институция / Персонал

Ръководството е публикувано на английски език и на всички езици на 
партньорите. Позоваванията на английски език трябва да се извършват, както 
следва:

Escuder-Mollon, Pilar (2013)  (editor). Education and quality of life in senior 
citizens.  Universitat Jaume I. Castellon. 

Налични са онлайн (PDF) и печатни версии. Имената на съответните автори 
трябва да се използват при позоваването на всяка от отделните глави.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

Увод

 Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto

Въведение към Ръководството, мотивацията, целите и задачите, и как трябва 
да се използва, заедно с кратко описание на институциите, участвали в 
проекта, както и на авторите.

1. Качество на живота

 Pilar Escuder-Mollon

Тази първа глава въвежда концепцията за качеството на живот (КЖ) и три 
от най-значимите му теории. Тя също така се фокусира върху измерения и 
аспекти, които могат да бъдат приложени към образованието на възрастните 
хора, като по този начин предоставя първоначален подход за това как да 
повлияе качеството на живот на възрастните чрез образование. Опитът и 
добрите практики включват:

	•	 Проучване	на	КЖ	и	образованието.	Този	опит	обобщава	резултатите	от	две	
проучвания. Първото има за цел да разкрие влиянието на образованието 
върху КЖ от гледна точка на обучаемите. Вторият предлага експертен 
опит за повишаването на качеството на образователните интервенции за 
повишаване на КЖ на учещите 

	•	 Проект	 „Активни	 възрастни	 учат,	 обучават,	 общуват	 и	 предават”.	 Това	
е европейски проект за сътрудничество, който насърчава участието на 
възрастните и като източници, и като бенефициенти на ученето. Това е 
един пример за това как активното участие на възрастните хора повлиява 
тяхното качество на живот

	•	 Възприемане	на	КЖ	от	латвийските	възрастни.	Това	проучване	изследва	
как латвийските възрастните хора възприемат собственото си физическо 
здраве, при което е установено, че то е свързано с жизненост, желанието за 
живот и умората.
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2. Стареене

 Ulla Eloniemi-Sulkava 

Животът на възрастните хора е сложен, но изключително хетерогенен 
процес. Извършват се промени не само в организма, в структурата и ролята 
на семейството и отношенията, но и в себевъзприемането в процеса на 
стареене. Целта на тази глава е да предостави основна информация и по-
добро разбиране за бъдещето при проектиране на образователните дейности, 
които улесняват успешното стареене, с добра субективна удовлетвореност от 
живота, социално участие, добри когнитивни функции и психологически 
ресурси. Опитът и добрите практики включват:

	•	 Хетерогенността	 на	 стареенето.	 Адаптирани	 дейности,	 които	 трябва	 да	
бъдат предложени от образователните институции; предлага се списък на 
дейностите, насочен към повишаване благосъстоянието на възрастните 
хора. 

	•	 Психологическа	образ	на	възрастните	хора	в	Полша.	В	сравнение	с	други	
европейски страни, полските възрастните са по-малко активни, което е 
съпроводено с чувство на изолация и маргинализация, и обща антипатия 
към социални дейности. Това може да се разглежда както като културен 
проблем, така и като фалшив отрицателен стереотип, който трябва да се 
промени.

	•	 Разбиване	на	митовете	и	стереотипите	за	възрастните	хора.	Представени	
са четири общи стереотипи и е разгледано тяхното отношение към 
образованието.

3. Социален контекст

 Massimo Bardus, Giuseppina Raso 

Възрастните граждани стават все по-важна част от обществото, не само 
заради пропорцията, която те представляват в нашето общество, но и заради 
тяхното участие. Когато говорим за социалния контекст при възрастните хора, 
е необходимо да се помисли за възможностите на активното стареене: как да 
се възползват от връзките между различните поколения, доброволчеството 
и електронното приобщаване и т.н. Всички те са много важни положителни 
фактори, които трябва да бъдат насърчавани чрез образование, и от които 
обществото може да се възползва. Опитът и добрите практики включват:

	•	 Проект	 „Размърдайте	 вашите	 умове”.	Проектът	има	 за	цел	 да	предложи	
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насоки за това как да се запази и поддържа целостта на когнитивните 
функции при възрастните граждани. Освен дейностите, предложени 
за постигане на тази цел, проектът препоръчва и участието на други 
социални актьори (сдружения на възрастни, клубове и т.н.), както и други 
видове дейности (междупоколенчески, игри и т.н.), които биха помогнали 
да се увеличи непосредственото въздействие, обогатяване на дейността и 
повишаване на мотивацията на учещите с по-подходящи, местни дейности.

	•	 Обучение	 в	 селските	 райони.	 Този	 опит	 показва	 как	 се	 предлага	
образование на възрастни учещи в селските райони в Кастейон (Испания), 
със специфични разлики от колегите им в града от гледна точка на техните 
нужди, изисквания и ползи.

	•	 Разлика	в	продължителността	на	живота	при	жените	и	мъжете	в	Латвия.	В	
Латвия,	продължителността	на	живота	на	населението	над	65	години	е	по-
ниска от средния за другите страни от ЕС. Съществуват и психологически 
бариери, които са различни при мъжете и жените, и които предизвикват 
социални различия: дейности, социално участие, участие в курсове за 
обучение и т.н. 

4. Модели
 Alina Gil, Luis Ochoa Siguencia, Urszula Nowacka 

Образователният модел уточнява как всички образователни дейности, 
учители и инструменти са организирани в рамките на една институция. 
Познаването на тези взаимовръзки дава възможност да се използват модели, 
които са най-подходящи за повлияване на специфични области на качеството 
на живот на възрастните хора. Опитът и добрите практики включват:

	•	 Поддържане	 на	 здравето	 в	 по-напреднала	 възраст.	 Целта	 на	 проекта	
е да помогне на учещи от третата възраст да поддържат и повишават 
физическата си годност. Неформалното обучение се прилага в различни 
варианти: обучители и обучаеми, между обучаемите, както и учещите 
поотделно (с помощта на информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ). 

	•	 Формална	 структура	на	 курса.	 Въпреки	 че	 не	 е	 обичайно	 да	 се	 прилага	
по-формална структура на образованието при възрастните хора, това има 
големи ползи за тяхното качество на живот, както показва този опит. 

	•	 Самостоятелното	 учене	 чрез	 отдих	 и	 свободно	 време.	 Извънкласните	
дейности, които не са специално предназначени за образователни цели, 
позволяват на учещите да придобият други нагласи и умения, които не се 
учат лесно в по-формални курсове.
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5. Педагогика

 Velta Lubkina, Svetlana Usca, Aivars Kaupuzs 

Богатият житейски опит на учещите възрастни е първата характеристика, 
която трябва да се има предвид при прилагането на педагогиката. Тя може да 
бъдат насочена и към разширяването и развитието на специфични области 
на качеството на живот (когнитивни, психомоторни, афективни). Опитът и 
добрите практики включват:

	•	 Образователни	 потребности	 в	 Латгале	 (Латвия).	 Резултатите	 от	 това	
изследване потвърждават заключенията на социално-екологичната 
теория, показваща двойна връзка между поведението на индивида и 
средата. Пенсионерите предпочитат да научат въз основа на предишния си 
опит и по самостоятелен начин.

	•	 Кръг	 за	 междупоколенческо	 учене	 в	 служба	 на	 общността.	 Описан	 е	
опитът от проекта EScouts, в който се прилага педагогика, основаваща се 
на взаимно обучение между поколенията в смесени среди и форми.

•	 Нови	 знания,	 за	 да	 получите	 нова	 информация.	 Прилага	 се	 социално-
когнитивна теория за улесняване участието на участниците в ежедневната 
физическа активност, прилагана за запазване на физическото и 
психическото здраве на индивида.

6. Съдържание
 Slavina Lozanova, Boian Savtchev

Славина	Лозанова,	Боян	Савчев

Предоставеното съдържание трябва да се основава на нуждите, изискванията 
и мотивацията на учещите възрастни, с оглед придобиване на нови умения 
или актуализиране на съществуващите такива, насърчаване на тяхното 
активно стареене и участието, както и осигуряване на тяхното собствено 
благополучие и подобрено качество на живот. Изборът и разработването на 
учебно съдържание се превръща в ключов въпрос, заедно с начина, по който 
то се представя, както и кои компетенции то се опитва да развива за справяне 
с предизвикателствата на съвременното общество. Опитът и добрите 
практики включват:

	•	 Казус	по	междупоколенческо	учене.	Проектът	“Възрастни	хора	сега	онлайн	
- училище в следобедните часове” в България е пример за това как деца и 
пенсионери учат заедно, като се постигат различни цели в едно и също 
време. От една страна децата в училище са назначени като “обучаващи”, за 
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да споделят своите знания и умения, а от друга, възрастните обучаеми се 
учат как да използват технологиите и придобитите умения по ИКТ. Двете 
страни се възползват от този процес чрез придобиване на знания и умения 
за общуване помежду си в среда на междупоколенческо учене.

	•	 Структура	 на	 курса	 в	Университета	 на	 третата	 възраст	 (УТВ)	 в	Полша.	
Описана е типичната структура на УТВ в Полша, и по-специално тази в 
Ченстохова, където обучението има за цел увеличаване на физическото и 
психическото здраве на възрастните хора.

•	 Информационни	 и	 комуникационни	 технологии	 (ИКТ)	 за	 възрастни.	
Увеличеното използване на нови технологии и иновации в съвременното 
информационно общество определя необходимостта от умения по ИКТ 
и компетенции. Представеният опит се отнася за курсове, провеждани 
във	 Финландия,	 адаптирането	 на	 различни	 педагогически	 подходи	 и	
мерки в рамките на определен курс на обучение, обмен на знания и опит, и 
взаимните ползи от създадената мултикултурна среда. 

Група възрастни обучаеми 
в UJI на 09.05.2011 в 
компютърния кабинет. 
Днешната тема е  WikiSenior 
http://www.wikisenior.es

7. Персонал, обучаващи
 Enikő Nagy

Ролята, компетенциите и уменията на персонала и обучителите са най-
важния въпрос в образователните институции, тъй като тези работници 
имат пряк и непрекъснат ежедневен контакт с учещите възрастни. Това е 
много важно, предвид огромната роля на човешкия фактор в образованието 
на възрастни. Техният опит може да превърне неуспеха в успех чрез различни 
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учебни дейности за възрастни. Тук институцията също има инструменти 
(оценяване, обучение и т.н.), за да гарантира качеството на своя персонал. 
Опитът и добрите практики включват:

	•	 Преподаватели	 на	 възрастни,	 проект	 SAGE.	 Този	 проект	 създаде	 рамка	
на компетенциите, които могат да бъдат приложени, за да се определят 
възрастни обучители като действащи фасилитатори за активното 
гражданство сред хората на възраст над 50 години. 

•	 Обучение	 на	 обучители.	 Опитът	 в	 проекта	 SenTrain	 е	 представен	 като	
пример за програма за обучение на обучители на възрастни. 

•	 Учителите	в	неформалния	сектор	в	Италия.	Опитът	показва	необходимостта	
от валидиране на личните компетенции на обучителите в неформалното 
образование. Обучителите не само трябва да бъдат експерти в областта, 
която преподават, но и да притежават добри умения за общуване, да са 
мотиватори и да притежават социалните умения за справяне с всяко 
предизвикателство в учебната стая.

8. Предизвикателства и бъдещето

 Pilar Escuder-Mollon
Въз основа на опита на партньорите и опита, придобит по време на оценката 
на ръководството, тази глава обобщава най-важните предизвикателства 
в областта на образованието на възрастни, като се има предвид, че 
образованието е право на всеки човек, и е от полза не само за възрастните 
граждани, а и за съвременното общество и за идните поколения. 

Група възрастни обучаеми в UJI на 
18.01.2013 г.  споделят опита си с 
останалите след срещи в Словакия 
и Чешката република в рамките 
на	програмата	„Грюндвиг”,	
„Партньорства	за	познание”	 
http://www.seniorsks.eu
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ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Настоящият Инструментариум е предназначен за оценяване на дадена 
образователна институция, в която се преподава на възрастни. В този 
контекст, оценката се извършва от гледна точка на въздействието, което 
образователната интервенция оказва върху качеството на живот на 
обучаемите.

Целта на настоящия Инструментариум е да се оцени вашата институция. 
Това очевидно е много амбициозна цел, която не се изпълнява лесно, и ние 
признаваме ограниченията. Има много различни видове образователни 
институции със силно контрастиращи цели; целевата група на всяка 
институция може да бъде и много по-различна (възрастни хора в добро здраве, 
възрастни имигранти, или възрастни, изложени на риск, и т.н.); социалният 
контекст на институцията и нейните ограничения също могат да направят 
голяма разлика. Тези фактори означават, че изчерпателна, строга и обективна 
оценка е невъзможна. Въпреки това, ние сме взели тези ограничения предвид 
при разработването на този инструментариум като средство, при което не 
оценката, при която високият резултат, за да се получи някакво признание 
или награда, е най-важната цел, а по-скоро да се прилага в институции 
заедно с Ръководството като практически инструмент, за да разберете как да 
повишите качеството на вашата институция.

Можете да приложите този инструментариум:

•	 за	да	разберете	слабостите	на	институцията	си	и	да	получите	информация	
за това, как да се увеличи въздействието на образователната дейност върху 
качеството на живота на учещите възрастни

•	 за	получаване	на	вътрешна	или	външна	акредитация
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1.	 Физическо	здраве.	Повишаване	на	здравето	на	индивида,	намаляване	на	
болката или заболяванията (изисква по-малко лекарства или посещения 
при лекар), или увеличаване на независимостта. Познания за общия 
процес на стареене, заболяванията или добрите навици; намаляване 
на риска, забавяне на въздействието на стареенето, или подобряване на 
себевъзприемането

2.  Психическо здраве. Увеличаване на положителното отношение към 
процеса на стареене, когнитивно и психическо функциониране, защитни 
фактори срещу психични разстройства като депресия. 

3.  Интеграция. Чувство за интегрираност в обществото, с по-добри 
комуникативни и социални умения; добро познаване на средата

4.  Участие. Увеличаване на участието в учебното заведение; в общности, 
семейства, приятели; в обществото като цяло

5.  Осъзнат контрол. Свързва се с повишаване на осъзнатия контрол 
(вътрешен и външен, първичен и вторичен). Подобряване на уменията 

•	 за	да	разберете	кои	образователни	характеристики	(курсове,	дейности	и	
т.н.) са най-подходящи за въздействие върху различните аспекти на КЖ.

Инструментариумът за оценяване е публикуван на английски и на езика 
на всеки от партньорите. Необходимо е да цитирате текста на английската 
версия, както следва:

Escuder-Mollon, Pilar (2013) (coordinator) Evaluation toolkit for  
educational institutions: Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life.  Uni-
versitat Jaume I. Castellon. 

СЪПОСТАВКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ АСПЕКТИ С 
АСПЕКТИТЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

От съществуващите теории и модели за качеството на живот, както и от 
изследванията, направени в проекта, от общия брой са избрани седем 
аспекти и характеристики на качеството на живот. Критерият за този избор 
е, че те могат да бъдат засегнати от седем различни видове образователни 
дейности. Тези аспекти са обобщени по-долу. Показателите за оценка са 
определени от пресечните точки между тези аспекти. 

Аспекти на Качеството на живот:
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и компетенциите на обучаемите за обсъждане, преговаряне и общуване, 
но също така и за приемане и адаптиране. Придобиване на умения за 
анализиране и самопознание, и начина, по който сме свързани със средата 
(връзки с други хора)

6.		Личностно	развитие.	Повишен	оптимизъм,	мотивация,	енергия,	за	правене	
на нещата

7.		Лично	 удовлетворение.	 Прекарване	 на	 времето	 полезно	 и	 приятно,	
чувство за комфорт, отделяне на време за себе си, ползотворно прекарване 
на свободното време. 

Образователни аспекти:

1. Институционален: помещения (физическите сгради) и оперативна логика 
(как се предлагат и са организирани услугите)

2. Управление и организация, включително: общите цели на институцията 
(цели и стратегически задачи), вътрешни процеси на институцията, 
управленски решения и вътрешни правила. Как е организирана работата 
вътре в институцията 
и дали е регулиран 
процес или се извършва 
въз основа на рутинни 
процедури и традиция.

3. Образователни модели: 
начини на предаване на 
учебното съдържание 
и дейностите. Това 
включва формалните и 
неформалните модели, 
но образователни 
модели са повече от 
това: как се предоставя 
образованието от 
институцията (а не как 
се предлага конкретен 
курс); проектната рамка, 
определяща условията 
как по-късно това ще се 
осъществи (педагогики, 

Инструментариум за оценяване

 

Индикаторите за оценяване са извлечени от пресечните 
точки между тези  аспекти. Оценката се базира на 38 
индикатори, като всеки един от тях се отнася към поне 
един от аспектите на КЖ и един от Образователните 
аспекти.
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курсове, съдържание, оценка)

4. Педагогика: прилагане на техники и методи на обучение в курсове и 
дейности.

5. Курсове: всякакъв вид учебни процеси, в които участва учител и има 
съответния план за преподаване, дори ако този план не е официално 
установен (съдържание, компетенции, които трябва да бъдат постигнати, 
педагогика, срокове, цели, оценяване).

6. Дейности: всякакъв вид учебен процес, където даден учител не е включен 
постоянно и няма план за обучение (уеб-сайт, пътувания, извънкласни 
дейности и др.).

7. Персонал и преподаватели: включва оперативното ниво на персонала 
- координатори, учители, обучители, фасилитатори, административен 
персонал, и т.н., включително техните компетенции и умения, функции и 
отговорности. 
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ИНДИКАТОРИ

Оценяването се базира на 38 индикатора, като всеки от тях се отнася към 
най-малко един от аспектите на качеството на живот и към поне един от 
образователните аспекти. За всеки показател са предвидени обосновка, 
изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, и препоръки. Индикаторите 
са обозначени както следва: 

1. Достъпност
2. Места за срещи
3. Места за учене
4. Институционно 
самооценяване
5. Насърчаване на 
социални дейности
6. Оценяване на 
изискванията на 
възрастните
7. Участие на учещите в 
управлението
8. Доставчик на 
обучение
9. Акредитиране на 
учещите
10. Придобиване на 
социални нагласи по 
неформален път
11. Доставчик на 
формално обучение
12.	Формални	групи	
учещи
13. Общообразователни 
дейности
14. Междупоколенческо 

учене
15. Конструктивна 
педагогика
16. Учене чрез 
изследване
17. Включваща 
педагогика
18. Придобиване на 
умения за учене
19. Компетенции за 
промените в живота
20. Дигитални умения 
21.	Физически
22. Езици
23. Проблемно-базирано 
учене
24. Психологическо 
благосъстояние
25. Културни пътувания
26. Неформално учене 
извън класната стая
27. Подобряване на 
когнитивните умения
28. Социални срещи
29. Художествено-
творчески дейности

30. Социални 
доброволчески дейности
31. Дигитално 
включване
32. Обмяна на експертен 
опит
33. Творчество
34. Обучение по 
геронтология 
35. Междукултурна 
осъзнатост, 
разнообразие и 
мултикултурализъм
36. Комуникативни 
умения на обучаващите
37. Професионални 
проблеми и управление 
на стреса
38. Мотивация и 
оптимизъм
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ПРИЛАГАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО И 

ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Ръководството и Инструментариумът за оценяване са взаимно допълващи се, 
като ръководство осигурява основополагащото знание, теоретични концепции 
и практически опит, добавяйки местния контекст, а Инструментариумът за 
оценяване извлича основните характеристики на базата на образователни и 
КЖ перспективи.

Инструментариумът допълва Ръководството с цел да разшири някои от 
индикаторните препоръки. Освен това, всеки, който чете Ръководството 
може да използва Инструментариума като ресурс за свързване на общите 
теоретични понятия (стратегическа цел) с ясно описаните подробни действия 
(оперативни дейности). 

Инструментариумът за оценяване може да се използва за нещо повече от 
елементарна оценка:

Можете да го използвате, за да намерите слабости и потенциални възможности 
в образователните институции; да намерите препоръки за повишаване на 
качеството на институцията, да получите по-добра картина на силните си 
страни, да обменяте добри практики и т. н.
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Инструментариумът може да се използва за акредитация от външни 
оценители, както и за съвети и препоръки за това, как да се подобри качеството 
на вашата институция.

Инструментариумът може да се използва за предоставяне на обща информация 
за образователните аспекти, а също и да научите кои образователни 
характеристики могат да въздействат най-силно на качеството на живот на 
възрастните хора. Затова той е много полезно средство при планирането и 
осъществяването на дадена образователна дейност.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

И накрая, но не на последно място, резултат от проекта е иновативността, 
постигната чрез анализ и изследвания, публикувани в хартиен вариант и 
представени на конференции, в зависимост от проектната фаза:

Първо, обширно проучване за качеството на живот и образованието на хора в 
напреднала възраст се проведе в началните фази на проекта. Това изследване 
лежи в основата на останалите разработени продукти. Тези доклади могат да 
бъдат изтеглени от сайта на проекта. 

Source of black icons:  © andròmina - Fotolia.com, 
Source of the magnifying glass: © kikkerdirk  - Fotolia.com
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На второ място, постигнатите в хода на проекта резултати спомогнаха 
тези продукти да бъдат анализирани, за да се тества тяхната ефективност 
и въздействие. И 
накрая, Ръководството, 
Инструментариумът за 
оценяване и оценяването, 
проведено през тестовата 
фаза, са предоставени 
като информация за 
академичните среди 
и изследователите, 
за продължаване на 
иновативността в областта 
на образованието за 
възрастни.  

Посетете http://www.edusenior.eu, за да видите всички публикации, резюмета 
и връзки към публикувани статии.
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СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Можете да ни намерите в следните социални мрежи:

@QEduSen

#QEduSen

http://edusenior.uji.es/facebook

facebook group

 КОНТАКТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.edusenior.eu

edusenior@uji.es
assist_net@abv.bg



•	 Едно	застаряващо	общество;	през	2020	г.	повече	от	20%	от	европейците	
ще бъдат на 65 или повече години 

•	 Липсата	на	научни	изследвания	и	практически	насоки	за	 свързване	на	
образованието, качеството на живот и възрастните граждани 

•	 Институции,	 работещи	 с	 възрастни	 хора,	 които	 желаят	 да	 (пре-)
проектират своите образователни програми с цел да повлияят 
положително на живота на възрастните хора 

•		 Да	се	предложи	научна	рамка	за	връзката	между	образование	и	качество	
на живот при възрастните хора 

•	 Да	 се	 подобрят уменията на персонала, техници и учителите, които 
работят в областта на образованието за възрастни граждани 

•	 Да	се окаже положително въздействие върху живота на възрастните хора 
чрез образование

1. Практическо ръководство за персонала на институцията, насочено към 
подобряване на техните знания и компетенции

2. Практически набор от инструменти за оценка, предназначени да оценят 
образователния процес, да се определят областите за подобрение, и да 
се предоставят препоръки и акредитация 

3. Набор от дейности за разпространение, за да се увеличат знанията и 
информацията за образованието на възрастните и качеството на живот, 
чрез изследователски и валоризационни дейности в академичните 
среди, вземащите решения, както и други институции и мрежи

EduSen е многонационален проект по Програмата  Грундтвиг в рамките 
на Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз. Той се 
осъществява от 01.11.2011 до 31.10.2013 г. и включва седем партньори от 
Испания,	Италия,	Полша,	България,	Финландия,	Латвия	и	Унгария.	http://
www.edusenior.eu   edusenior@uji.es

•	 Повече квалифициран персонал в институциите, разширяване на 
институционалните цели за въздействие върху възрастните учещи 

•	 По-добро качество на живот на възрастните хора; увеличаване на 
благосъстоянието, контрола върху възприемането и интеграцията им 

•	 Общество с по-активни и ангажирани възрастни граждани. По-ниски 
разходи за социални услуги
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