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КАБИНЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Настоящото издание на Информационен бюлетин 2, подготвен от екипа на проект
„Пътища на повишаване на квалификацията за заетост“ - UPthEM, е изцяло
посветен на кабинетното проучване в обхвата на проекта, проведено в периода февруари
- април 2020 г. Изследването има за цел да идентифицира базова информация,
необходима за разработването на обучителната програма UPthEM за възрастни хора в
неравностойно положение. Иновативната програма за обучение е ключов продукт на
проекта UPthEM. Тя е насочена към хората в неравностойно положение в четири
различни групи: хора, които са изправени пред социално-културни бариери (на основата
на пол, етническа принадлежност или религия), икономически бариери (свързани с
безработица и бедност), географски бариери (живеещи в отдалечени и селски райони с
ограничени възможности за заетост и по-висок, спрямо другите региони, процент на
дългосрочна безработица) и хората с увреждания.

Изследването очертава ситуацията в образованието за възрастни хора в петте
участващи страни: България, Гърция, Полша, Румъния и Испания по отношение на
политики, програми и връзки между образователните институции и бизнеса. Освен това,
то прави преглед на официалното и неформалното обучение по предприемачество в
страните.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кабинетното проучване има за цел да направи преглед на политиките и
практиките в образованието за възрастни хора във всяка от участващите страни, с акцент
върху програмите по предприемачество, насочени към учащите в неравностойно
положение. Изследването допълнително идентифицира и оценява конкретните нужди на
учащи, преподаватели и работодатели във включените страни.
Резултатите от изследването ще бъдат включени в дизайна на програмата UPthEM
за възрастни хора и ключовите ѝ компоненти: рамка на резултатите от обучението;
тематични модули и насоки за прилагащите програмата UPthEM.
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ОБХВАТ И ПОДХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването прави преглед на образователните системи за възрастни хора в
петте участващи страни чрез предоставяне на статистически данни относно нивото на
образование, възможностите за повишаване на квалификацията, образователните
институции, предоставящи образователни възможности за възрастни хора, мотивацията
за учене, предпочитанията в образованието на възрастните хора в програми за обучение,
като цяло, както и възрастни обучаващи се в неравностойно положение, в частност.
Втората тема в обхвата на изследването е идентифициране на нуждите на
обучаващите се, обучителите и работодателите, свързани с образованието за възрастни
хора.
Специален фокус на изследването са политиките, практиките и аспектите на
обучението по предприемачество/предприемачески умения на възрастни хора, с акцент
върху групите в неравностойно положение.
Резултатите от изследването са обобщени в SWOT анализи на съществуващите
практики в областта на обучението по предприемачество за петте включени в
изследването страни.

ОСНОВНИ ДАННИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Екипът на проекта прегледа и анализира статистическите данни (в т.ч.
сравнителни данни), образователни и обучителни програми, политически и
стратегически документи за оценка на силните страни, слабостите, възможностите и
заплахите относно политиките и практиките в обучението по предприемачество във
всяка от петте включени в изследването държави. Специален фокус беше обърнат на
обучението за възрастни хора и обучаващите се в неравностойно положение.

Project 2019-1-BG01-KA204_062299
The content of this material does not necessary reflect the official position of the European Union.

Общите характеристики на разглежданите пет образователни и обучителни
системи (екосистеми) показват силно сходство. Анализът на системите за обучение по
предприемачество в целевите държави идентифицира набор от общи положителни
характеристики, които представят силните страни на системите и възможностите за
усъвършенстване. Общите положителни аспекти във включените в изследването
страни са следните:
Програми по предприемачество са
предлагани на всички нива на
образователната система

Връзки на програмите със сектора на
иновациите

Общи
положителни
аспекти
Обучението в предприемачество е
насочено към старт-ъпите, сегмета на
иновативните и зелените технологии,
на социалното предприемачество

Много курсове по предприемачество,
разработени на ниво ЕС

В различна степен, анализираните образователни системи показват други
положителни тенденции:

Други положителни
тенденции на
образователните системи

Гъвкави подходи на
преподаване и учене; малко
бариери по отношение на
финансовата и физическата
достъпност

Връзки на
програмите с
бизнеса

Интерес от страна на
бъдещите работодатели, на
практиците в образователната
политика, на образователни
институции и организации по
отношение на непрекъснатото
обучение

Пропуските в предприемаческото образование и обучение, установени в петте
страни в обхвата на проекта, са в два аспекта. Първо, степента на
институционализация на предприемаческото образование на национално ниво липса на общи стандарти и различно качество на образователните програми и курсове.
Вторият проблем е липсата на програми, курсове и материали в областта на
предприемачеството, специално насочени към възрастни хора в неравностойно
положение. Тези проблеми се регистрират в контекста на широко и, като цяло, достъпно
(онлайн) предлагане на такива възможности. Курсовете обаче са адресирани до всички и
не отчитат специалните потребности в образованието на тези групи.
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Изследването заключава, че образователните системи трябва да приемат набор от
мерки за по-висока степен на институционализация на обучението на възрастни хора и
обучението на възрастни хора в неравностойно положение, включително:
Разработване на цялостна система за
обучение и учене на възрастни хора;
включително общи стандарти за
квалификация на учителите и за
оценяване на обучителните програми за
възрастни хора в областта на
предприемачеството и бизнеса

Приемане на законова дефиниция на
статута на обучители на възрастни хора
и включване на професията в каталога на
професиите сред учителите и
педагогическите специалисти

Група от мерки
Предприемане на стъпки за увеличаване
на броя на висококвалифицирани
учители, обучители и специалисти, които
прилагат съвременни методи на
преподаване в обучението за възрастни
хора

Разработване и приемане на мерки за
подпомагане на обучители и
преподаватели по предприемачество на
хора, които са в неравностойно
положение

Основен извод на анализите на партньорите по проекта е, че е необходимо да се
засили предприемаческото образование на възрастните хора в неравностойно
положение. Пропуските, заедно с тези, които са валидни за всички възрастни обучаващи
се, които програмата UPthEM трябва да адресира, са следните: повишаване на
квалификацията и подкрепа за преподавателите, които работят с групи в неравностойно
положение, адаптирани обучителни програми за възрастните хора в неравностойно
положение и признаване на квалификациите, присъдени от такива програми.
Информация за проекта може да бъде намерена на нашата Facebook страница:
https://www.facebook.com/UPthEMProject.
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