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Проектът ECO-Center 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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"Анализ на нуждите по проект ЕКО-Център " представлява важен интелектуален резултат 

на проекта, предпоставка за създаване на електронна схема за подобряване на 

достъпността до възможности за обучение на възрастни. Изследването включваше 

документно проучване във всяка страна партньор за събиране на актуална информация и 

предоставяне на подробен анализ за състоянието на следните основни теми: 

 Състояние на сектора чиста околна среда с акцент върху слабостите/рисковете; 

 Потенциалът на този сектор в изпълнението на националните политики за 

образоване на обучители на възрастни, лица които търсят работа, работниците, 

изложени на риск да загубят работата си, лица, засегнати от безработица, 

преструктуриране и преходите в кариерата; 

 Принципи на обучението на възрастни в планирането и развитието на обучителни 

програми/курсове; 

 Екологично образование: структура, функциониране и принос за кариерно 

развитие; 

 Необходимост от повишаване и преквалификация на обучители на възрастни по 

чиста околна среда; 

 Изграждане на мост между инструментите за валидиране ЕКР и ЕКПОО и 

признаване на уменията и компетенциите, придобити чрез образование за 

възрастни. 

 

Анализът на нуждите бе организиран по време подготвителната фаза на проекта (1-5 месец 

от започване на проекта) и проведен в 2 етапа: 

 

1-ви етап: Създаване на стратегия за анализ на нуждите и събиране на данни. По време на 

този етап бе формулирана стратегията за изпълнение на анализ на нуждите; уточнени бяха 

методологията на проучването и алгоритъма за събиране на данни и бяха структурирани 

правилата за обработка на натрупаната информация Партньорството по проекта, в резултат 

на общо решение формулира основните въпроси, които трябва да бъдат решени от анализа 

на нуждите и изработи спомагателен въпросник, за да се улесни работата по изследването 

(виж Приложение 1). 
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2-ри етап: обработка на данните от анализ на нуждите и извеждане на заключение. По 

време на този етап бяха събрани данни от документните проучвания и от попълнените 

анкетни въпросници и обработени на национално равнище. Така разработените 

национални доклади от всяка държава-участник в проекта включват преглед на 

националните политики по екология, перспективите и програмите за заетост, съответните 

методи на обучение и учебни програми, както и данни за съответствието на националните 

изисквания със стандартите на ЕС за образование (виж Приложение 2). 

Обобщените национални резултати формираха обобщения доклад по проекта за 

съвременното състояние на проблема, свързан с развитието на екологията по отношение на 

електронното обучение на обучители на възрастни в съответствие със стандартите на ЕС 

за образование и концепцията за устойчиво развитие. 

 

Какво е устойчивото развитие? 

 

Комисията Brundtland въвежда термина "устойчиво развитие" през 1987 г. и го 

провъзгласява като модел за бъдещите екологични политики на всички страни в света 

(Брунтланд: Нашето общо бъдеще). Комисията изисква устойчивото развитие да се 

разглежда като икономическо-социално развитие, в което трябва да се съчетават 

икономическите, екологичните и социалните цели. Нуждите на хората, живеещи днес, ще 

бъдат удовлетворени, без да се прави компромис с нуждите на бъдещите поколения. 

Икономическите, екологичните и социалните тенденции трябва да се разглеждат като 

интегрално цяло. Ето защо, устойчивото развитие се отнася до икономическото, 

екологичното и социалното развитие, които осигуряват естествен поминък на настоящите 

и бъдещите поколения. 

Тук са представени накратко ръководните принципи за устойчиво развитие: основните 

критерии като запазване на природното разнообразие (биоразнообразие) и опазване на 

почвата, природните ресурси, вода, въздух, растителност и т.н. 

 

Икономическа жизнеспособност 

Цел на устойчивото развитие е да се забавят непрестанно нарастващите материални и 
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енергийни потоци и да се повиши ефективността в материали и енергия (стратегия за 

ефективността). Това са важни критерии, според които: 

 възобновяемите ресурси и енергийните източници трябва да се използват повече 

(до степен на регенерация), 

 използването на невъзобновяеми ресурси и енергия трябва да бъде намалено и 

заместването им с енергия от възобновяеми източници да се увеличи, 

 да се минимизират емисиите (в контекста на капацитет за усвояване и реактивност 

на засегнатите природни системи) и 

 употребата на рискови технологии. 

 

Социална справедливост 

Основната цел на социалната справедливост е справедливост в обществото, между 

обществата или поколенията. В допълнение, същият тип взаимоотношения се отнасят и до 

използването на природните ресурси, като равни права към прилагането на различни 

стилове на развитие и модели на устойчив начин на живот (достатъчност). Този ръководен 

принцип обаче, не предполага решаване на въпросите, свързани с разпределението и 

правосъдието в световен мащаб чрез концепцията за устойчиво развитие. 

 

Сътрудничество в световен мащаб 

Всички народи и социални групи носят и подпомагат устойчивото развитие. То има за цел 

сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни в осъществяването на 

екологично, икономическо и социално развитие. Местните действия се смятат за 

предпоставка за решаването на глобалните екологични проблеми, заради глобалното 

въздействие на местните и регионални решения, взети за околната среда. Следователно, 

концепцията за устойчиво развитие е насочена към широкото участие на гражданите, 

местните сдружения, институциите и организациите, правителството и църквата, както и 

на бизнеса и фирмите в решаването на конкретни местни проблеми.  

Като цяло, концепцията за устойчиво развитие е с висока сложност и универсална 

интерпретация. Създаването на мрежи от социални, екологични и икономически цели и 

разширяването на перспективата, като се вземат предвид световното и времево измерение 

на човешката дейност характеризират концепцията за устойчиво развитие. Тя не съдържа 
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прости инструкции за действие. Концепцията очертава по-скоро търсене и оптимизация на 

процесите с отворен край, която се ръководи от различни (екологични, социални и 

икономически) принципи. Тя определя тази своя цел като въведение към разрешаването на 

глобални проблеми, експериментиране и поддържане на диалог с обществото. В 

дългосрочен план ще се създаде общество на обучението, в което хората ще обменят 

спорни и различни възгледи, основни цели и ценности. Трябва да се търсят решения, за да 

се отворят въпроси и проблеми и да се изпитват алтернативни и оптимизирани решения. 

 

Роля на екологичното образование за устойчиво развитие 

 

Деца, младежи и възрастни трябва да бъдат подготвяни чрез образование за устойчиво 

екологосъобразно развитие в този процес на дизайн на социума. Поради този факт 

изискването на Програма 21 за преориентиране на образованието за устойчиво развитие 

има за цел също така и развитие на умения за осъществяване на устойчиво развитие, 

свързано с интегриране на проблемите на околната среда във всички нива на 

образованието. 

 

Дидактически принципи 

Съвременното образование за устойчиво развитие дава възможност за предаване на 

знания, на определяне на ценностите и развитие на личността. То също така е насочено 

към развитието на умения за учене. Последните се състоят от фактически, методически, 

социални и лични умения. Уменията се придобиват чрез активното проучване на 

техническото и мултидисциплинарното съдържание на обучението. 

DeHaan (1998) обяснява ключовите елементи на модела на компетентност, както следва: 

"Под методическа компетентност се разбира възможността за работа и целенасочено 

прилагане на експертни познания Тя дава възможност за систематично боравене с 

проблеми, създаване на творчески нови комбинации от информация и решения, 

идентифициране на взаимозависимости между проблемните фактори и между възможните 

решения, за контекстуално и критично отношение към проблемите и генерирането на 

решения и за размисъл върху опасностите и рисковете от решаването на проблеми. "(Хаан, 

1998, Schlüsselkompetenzen). 
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Терминът социална компетентност включва способността за търсене заедно с други хора 

решение на проблемите и възможности за конструктивно и критично сътрудничество. 

Сред тях е и разбира се, съпричастността с други хора, показването на солидарност и 

ангажираност с тях. Социална компетентност е и идеята за участие и споделения 

ангажимент. Под понятието самостоятелна компетентност се разбира способността "да се 

организират, развиват, проектират и осигуряват нови визии и живот, който си струва да се 

живее. И накрая, персоналната компетентност включва и способността за самоанализ". 

(Haan, 1998, пак там). 

 

С цел насърчаване на целенасочената експертиза за процесите на устойчиво развитие, 

образование и учене, тези процеси трябва да бъдат в съответствие със следните 

дидактически принципи: 

 

• Ориентация към ситуацията 

Концепцията за устойчиво развитие е насочена и касае всеки човек в различни области на 

живота. Ориентацията на ученето към житейските ситуации означава да се вземе предвид 

житейския опит. В собствените житейски ситуации се трупа опит, сблъскват се конфликти 

на интереси, които могат да бъдат анализирани; опазването на околната среда и 

устойчивото планиране могат да се тестват и да се натрупа опит от въздействието на 

индивидуалните действия. 

 

• Ориентация към действие 

Експертните познания за околната среда и екологичните проблеми не са достатъчни за 

придобиване на готовност и компетентност за действие по отношение на устойчивото 

развитие. Ориентацията към действие следователно, има за цел насърчаване на 

практическото решаване на проблеми, свързани с уменията и способностите. В този 

смисъл, ориентираните към действие учебни процеси трябва да бъдат обвързани с 

конкретни резултати на реални действия с ангажимент към околната среда. Тези процеси 

представляват начин да се промени стандарта на живот и околната среда. 

Ориентираният към действие учебен процес включва освен действието - ангажимент към 

околната среда, но също така и решения, от които зависи действието. Активното участие в 
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определянето на целите за действие и оформянето на учебния процес изискват умения, 

които не се придобиват рутинно в обичайното обучение. Става въпрос за придобиване на 

компетентност и способност да се планират и организират работните процеси по 

отношение на определяне на цели и задачи; адекватно търсене, намиране, записване и 

редактиране на информация по дадена тема и независима от същата. Тук се включва и 

възможността да се подготвят резултати от работата и да се представят, за да се оценят. 

 

• Ориентация към решаването на проблеми 

Ориентацията към решаване на проблеми на обучението е насочена към разбиране на 

системните връзки и тяхната динамика и на голямото разнообразие от мрежи и 

взаимодействия. В допълнение, тя се фокусира върху разбирането, че често всички важни 

характеристики на една сложна система не могат да бъдат наблюдавани и записвани; че 

индивидуалните характеристики са повече или по-малко силно свързани помежду си и не 

могат да се променят, изолирани едни от други; че ефектите от промените в сложните 

системи не винаги са предвидими и могат да доведат до нежелани странични последствия. 

Ориентацията към решаване на проблеми на обучението следва да бъде основен принцип 

на образованието за устойчиво развитие с цел насърчаване на способността за справяне 

със сложни системи. Така например, справянето с различни видове цикли и циклични 

процеси може да бъде фокусна точка на обучението по ориентация към решаването на 

проблеми. 

 

• Интердисциплинарност 

Интердисциплинарното обучение е насочено към мултидисциплинарен подход към 

комплексните въпроси и разбирането на тяхната сложност. Интердисциплинарното 

обучение следователно, може да се разглежда като възможност да се преодолее едно-

размерността, т.е тесногръдието и едностранчивостта на специализираното мислене. То 

трябва да серазглежда в контекста на перспективите при оценяване на сложни ситуации и 

проблеми и насърчаването на по-цялостен поглед върху тях. 

 

• Ориентация към взаимодействие 

Обучението с ориентация към взаимодействие е насочено както към сътрудничество в 
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рамките на работен колектив, така и към сътрудничество с външни партньори, като 

природозащитни агенции, организации опазващи природата и др. Ориентацията към 

взаимодействие насърчава, от една страна, развитието на уменията на екипа, т.е. 

готовността и възможностите за споделяне на сътрудничество за свързани задачи, а от 

друга - способността да се учи в мрежа, т.е. способността за включване на различни места 

за обучение и информация, създаването на мрежа от неформални контакти и използването 

им. Това също така отваря възможността обучаващите се да се научат на солидарност и 

сплотеност, което е трудно постижимо без дългосрочен ангажимент. (Haan, 1998) 

В сътрудничество с различни партньори се придобиват възвръщаеми и комуникативни 

умения, такива като диалогичност, разрешаване на конфликти, умения за ориентирано към 

взаимодействие обучение. 

 

Съдържателно-тематични приоритети  

Програма (Agenda) 21 включва дълъг списък от проблемни зони, като например 

премахване на бедността, промяна на потребителските навици, опазване на атмосферата, 

устойчиво земеделие, опазване на водните ресурси и др. Прилагане на Програма 21 или на 

някои нейни части на местно и регионално ниво е основна цел, в която образователните 

институции също трябва да вземат участие. 

От проучването "Устойчива Германия" (Hoering, 2009, Compass) могат да се изведат 

обективни (поне за Централна Европа) приоритети, т.е. области, които трябва да бъдат 

реформирани и да се променят с приоритет по отношение на устойчивото развитие. По-

важните от тях са: 

 Енергетика - по-специално формите на производство и потребление на енергия; 

 Мобилност / улично движение - в частност поведението на мобилността в сектора 

на свободното време и превоза на стоки; 

 Жилища и инфраструктура - конкретни видове жилища и строителни материали; 

 Земеделие и храни - по-специално промишлената преработка на храни, 

производството на месо и консумацията на храни; 

 Взаимодействие на местно и глобално развитие - по-специално между местната 

работа, живот и околна среда и световните пазари, особено в Третия свят. 

В допълнение към тези пет области е необходимо да бъдат коментиран и три типа 
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стратегии, за да се разбере основната концепция на устойчивото развитие. Те са както 

следва: 

 Стратегии за постоянство - стратегии и рамки на постоянен-устойчив начин на 

живот и икономическа активност; 

 Стратегии за ефективност - стратегии за подобряване на ефективността при 

използването на ресурсите в икономическата активност и в разпределението; 

 Стратегии за достатъчност - отражението върху съвременния начин на живот на 

ръководните принципи за устойчив начин на живот. 

Тези стратегии представляват един вид схема за анализ и оценка, с която може да се 

разглеждат петте области. По отношение на устойчивостта е полезно не само да оценим 

настоящата ситуация, напр. кои са доминиращите форми на енергия, но и да ги 

контролираме по отношение на параметрите постоянство, достатъчност и ефективност. 

На последно място следва да се отбележи, че образованието за устойчиво развитие има за 

цел не само съдържателно и дидактическо преориентиране на учебните процеси, но и 

екологизиране на образователните институции чрез икономия на енергия, озеленяване, 

разделно събиране и намаляване на отпадъците, намаляване и избягване на замърсяващите 

материали и т.н. Важно е също така и участието при вземането на решения и развитието на 

процесите в образователните институции на всички ангажирани с процеса. 

 

Съвременно състояние на околната среда и устойчивото развитие в страните-

партньори 

 

Основни данни 

В съответствие с принципите на устойчивото развитие - икономическо, екологично и 

социално, които осигуряват естествения поминък на сегашните и бъдещите поколения, 

всички страни - партньори докладват единни икономически, законодателни, образователни 

и социални усилия за борба с вредните въздействия върху околната среда, настъпили 

поради различни причини. 

- В България: основните въпроси са съсредоточени върху замърсяването на въздуха с 

вредни емисии от промишлеността и енергетиката; качеството на водите; управлението на 

отпадъците, с фокус върху правилното изхвърляне на промишлените отпадъци; опазването 
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на природата, за да се запази естествената горска покривка и качеството на почвите. 

- В Кипър: забележителното изменение на климата, което се отразява на свой ред върху 

снабдяването с вода (хроничен недостиг на вода и значителни засушавания) и 

биоразнообразието; качеството и замърсяването на въздуха; бързате темпове на 

повишаване генерирането на отпадъци. 

- В Германия: климата и опазването на околната среда, ресурсите и енергийната 

ефективност, се считат с най-голям принос за икономическото развитие; те носят добавена 

стойност и за технологичното развитие. Специално внимание се отделя на ВЕЦ и 

намаляване на емисиите на парникови газове, нарастващите обеми на трафика и техните 

последици за околната среда. 

- В Турция: страната има важни екологични проблеми. Тя е класирана на 92-ро място 

според стойността на индекса за човешко развитие. Един от основните проблеми, свързани 

с проблемите на околната среда и образованието за устойчиво развитие в Турция, е 

липсата на подходящи образователни ресурси. 

 

Политиките за околната среда 

- В България: установените конституционни и законови принципи за опазване на околната 

среда са в основата на политиката за околната среда на Република България. Принципите, 

на които се основава опазването на околната среда, са определени в Закона за опазване на 

околната среда от 2002 г. (последно изменен през 2014 г.). Тези принципи се прилагат от 

компетентните органи на изпълнителната власт. 

- В Кипър: опазване на околната среда е важен елемент на икономическите и социалните 

политики на Кипър. След влизането в ЕС политика на държавата за околната среда и 

законодателството е хармонизирано с изискванията на ЕС, които обхващат широк кръг от 

въпроси, свързани с околната среда, включително водите, почвите и замърсяването на 

въздуха, опазването на природата, управлението на отпадъците и регулирането на шума. 

- В Германия: съвременната политиката за околната среда в Германия се контролира с 

помощта на различни инструменти и стратегически цели, които се проследяват с 

използване на гъвкави инструменти като закони и наредби за съвременните подходи за 

опазване на климата и развитието на възобновяемите енергийни източници. 

- В Турция: политиката на Турция за околната среда е съсредоточена в три основни 
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направления, а именно международни въпроси за околната среда, връзки с Европейския 

Съюз по въпросите на околната среда и международни и регионални конвенции. Като 

правило, законодателството и неговите директни контроли инструменти се използват 

повече в сравнение с директното прилагане на икономически инструменти. 

 

Препятствията и ограниченията в опазване на околната среда 

- В България: съществуват ограничаващи фактори и потенциални рискове на ниво 

регулиране, а така също и при прилагането на Закона за опазване на околната среда. 

Потенциалните проблеми са многопосочни: продължителните процеси на оценка от 

екологична гледна точка на големите инфраструктурни проекти; необходимост от оценка 

на въздействието върху околната среда на големите обекти, като например в енергетиката 

и химическата промишленост; трудности при прилагането на ефективни планове за 

управление на околната среда, поради дублиране на дейности, свързани с разрешения, 

мониторинг, контрол и санкции от различни институции. 

- В Кипър: се прилага цялостна и последователна политика за околната среда, която цели 

държавата изцяло да изпълни задълженията към ЕС. За тази цел е необходимо интегриране 

на министерските отговорности, инвестиране на повече усилия в разпространението на 

информация и подобряване на административната координация. Основните ограничения, с 

които се сблъсква Кипър в реализацията на опазването на околната среда са фокусирани 

върху изменението на климата, недостига на вода, опазването на горите, както и 

политиката за биологичното разнообразие. 

- В Германия: чистият въздух и опазването на водите са най-важните области на успех в 

Германия. От друга страна съществуват екологични проблеми, свързани със замърсяването 

при използването на земята, почвата и подземните води, загуба на биологични видове. 

- В Турция: фактори като бързото увеличаване на населението, незаконната урбанизация, 

индустриализацията и туризма довеждат до проблеми с околната среда и нарушение на 

защитата на природните ресурси по здравословен начин. Основните проблеми са свързани 

със законодателството, липса на централна / местна организация; проблеми, възникващи 

при участието на обществеността в управлението на околната среда, в правилника за 

екологично образование, разходите за околната среда, анализ на грешките при 

изпълнението, посочено в екологичното планиране. 
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Зелени производствени политики 

- В България: държавната политика на зелено производство в контекста на опазването на 

околната среда включва двупосочни действия: интеграция със съответните секторни 

политики - транспорт, промишленост, селско стопанство, туризъм, строителство и т.н. и 

интеграция с политиките за икономическо и социално развитие на регионално ниво. 

- В Кипър: основните приоритети на политиката, провеждана от Кипър при 

произвеждането на по-екологични продукти и екологизиране на производствените процеси 

включват: създаване и разширяване на екологичната инфраструктура за устойчиво 

управление на ресурсите и отпадъците; защита, опазване и управление на крайбрежните 

зони; насърчаване на енергоспестяването и възобновяемите енергийни източници; 

намаляване на емисиите на парникови газове и интернализация на екологичните разходи. 

- В Германия: опазването на природата е отбелязано като национална цел в член 20а от 

Немската Конституцията от 1994 г. насетне. Затова усилията са съсредоточени върху по-

екологични процеси на производство и озеленяване, свързани с опазване на водните 

басейни и морската среда, контрол на замърсяването на въздуха и шума, природата и 

опазването на почвите, прилагане на системи за управление на околната среда. 

- В Турция: проблемите на Турция в околната среда и устойчиво развитие на районите са 

свързани с зеленото производство, са свързани с липсата на организирани, адекватни и 

надеждни данни относно предотвратяването на замърсяването, контрола и унищожението, 

както и за природните ресурси и ценности на страната. Правната инфраструктурата не е 

хармонизирана с международните задължения. Знанието за околната среда, както и 

значението на околната среда не са разбрани адекватно във всички слоеве на обществото, 

включително и от хората, вземащи решения. 

 

Образованието за възрастни по чиста околната среда: добри практики в страните - 

партньори 

 

Кратък исторически преглед на екологичното образование (EО) 

- В България: могат да бъдат описани три основни периоди в развитието на EО: преди 1972 

г., характеризиращо се главно с EО на училищно ниво; 1972 г.– 1992 г. включва 

разработване на нови учебни програми и учебници в областта на науката, образованието и 
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подобряване на енергийната ефективност на ниво университет; 1992 г. – и до момента: 

създаване на държавни образователни стандарти, включително стандарти за енергийна 

ефективност, актуализиране и преструктуриране на образователните програми, 

фокусиране на образователните технологии за обучаващия се върху включването на 

интерактивното обучение. През този период започват и научни изследвания за ЕО. 

Понастоящем образованието за устойчиво развитие е правителствена политика, 

осъществявана чрез интегрираните дейности на Министерството на образованието и 

науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и 

социалната политика. 

- В Кипър: първите стъпки на образованието за устойчиво развитие, и по-специално 

платеното ЕО, са направени през 1990-те. Подходите за интегриране на екологичното 

образование в стратегическите цели на страната са приети съвсем наскоро. Кипър изготви 

Национален стратегически план за "Образование за околната среда с фокус върху 

устойчивото развитие" през 2007 г. За изпълнение на тази стратегия в реалната практика са 

изградени 7 центрове за екологично образование. По този начин се използват 

потенциалните предимства на участието на местни неправителствени организации за 

устойчиво развитие в проучването и развитието на практики и инструменти за ЕО. 

- В Германия: федералното правителство одобри през 1971 г. програма, която предприема 

първите образователни мерки за защита на околната среда. По този начин, EО се превръща 

в образователен подход, установен през 1970 г., който има за цел да изгради отговорно 

отношение към използването на околната среда и природните ресурси. През 1980-те 

години се развиват множество концепции с много различни насоки и цели. Екологичното 

образование вече е остаряло, без визия за устойчиво развитие. Този принцип се прилага 

сега от почти всички участници във бившето ЕО, във всички области на образованието, 

науката и политиката. 

- В Турция: EО официално е приложено в Турция по време на учебната 1992-93 г. след 

одобрението на четените курсове в програмата за околната среда, здравето, уличното 

движение от Съвета по образованието и дисциплината. Въпреки това, EО като специален 

екологичен проблем се обсъжда едва през последните години. В момента EО се състои от 

следните раздели: EО във формалното образование (от предучилищна възраст до висше 

образование) и ЕО в неформалното образование. 
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Официално / неформално образование за околната среда:  

България 

Правно основание Отговорни организации Обучаващи институции и системи Тенденции и проблеми 

 Конституция на 

Република България 

(1991) 

 Закон за 

образованието; 

 Други закони, актове 

и правителствени 

постановления (1997 

– и понастоящем)  

 Народно събрание 

 Министерски съвет 

 Министерство на труда и 

социалната политика 

 Министерство на 

образованието и науката 

 Национална агенция за 

оценяване и акредитация 

 Национална агенция по 

заетостта  

 Национална агенция за 

професионално 

образование и обучение 

 Начално ПОО за лица над 16 г. в центрове за 

професионално обучение, професионални 

колежи, училища, гимназии, спортни училища 

и училища по изкуствата. 

 Продължаващо ПОО за лица над 16 г. (заети 

или безработни), вече извън системата на 

формалното образование, организирано в 

професионални гимназии, художествени и 

спортни училища, центрове за професионално 

обучение и професионални колежи. 

 ЕО на формално образователно ниво е 

организирано в съответствие със Закона за 

висшето образование и държавните изисквания 

за акредитация на специалността „Екология 

опазване на околната среда“ чрез бакалавърски 

и магистърски програми. ЕО се прилага и в 

университетските центрове за отворено и 

 Създаване на национална 

система за обучение на 

възрастни в сътрудничество 

със социалните партньори 

 Девизът „Образованието е 

за всеки човек“ 

 Развитие на обучението за 

възрастни като елемент на 

ученето през целия живот и 

насърчаване на ефективното 

функциониране на 

системата за професионално 

обучение на възрастни. 
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професионално образование. 

 Неправителственият сектор предлага 

дистанционни курсове за ЕО. 

 

 

Кипър 

Правно основание Отговорни организации Обучаващи институции и системи Тенденции и проблеми 

 Законодателната 

власт се упражнява от 

Камарата на 

представителите. 

 Всички дейности се 

легитимират с 

решения на 

Министерския съвет 

и/или актове, приети 

от Камарата на 

представителите. 

 Няма цялостна 

законодателна рамка 

 Бюрото за планиране  

 Министерство на 

образованието и 

културата  

 Министерство на труда 

и социалното 

осигуряване  

 Орган за развитие на 

човешките ресурси  

 Институции, предлагащи формално 

образование за възрастни: вечерни гимназии, 

вечерни технически училища, центрове за 

ПОО след средно образование, Свободният 

университет на Кипър, Средиземноморският 

институт по мениджмънт, висши учебни 

заведения. 

- Институции, предлагащи неформално 

образование за възрастни: образователни 

центрове за възрастни, държавни институти за 

допълнително обучение, педагогически 

институт, частни институти, регистрирани в 

Министерството на образованието. 

- Насърчаване на 

продължаващото обучение 

и укрепване на 

възможностите за работа; 

- Модернизиране на методите 

за преподаване и учебни 

програми; 

- Разширяване на 

възможностите, предлагани 

на младите хора; 

- Подобряване на уменията 

на учителите; 

- Провеждане на пред-
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за обучението на 

възрастни и 

факултативното 

обучение. 

- Институции, предлагащи (продължаващо) 

ПОО в образователни центрове за възрастни, 

държавни институти за допълнително 

обучение, педагогически институт, 

регистрирани частни институти. 

- Обществени институции / НПО и 

министерства, социални партньори осигуряват 

широк набор от формални или неформални 

дейности за обучение на възрастни. 

проектни проучвания за 

работата на държавните 

училища за 

професионалното обучение 

през целия живот; 

- Насърчаване на частния 

сектор за участие в 

развитието на ПОО; 

- Насърчаване на 

сътрудничеството между 

съответните заинтересовани 

страни за ПОО. 

 

 

Германия 

Правно основание Отговорни организации Обучаващи институции и системи Тенденции и проблеми 

- Официално ЕО: от 

1996 г., над 130 

наредби за обучение 

са преминали или 

изменени, за да се 

- Днес над 100 асоциации 

са обединени под чадъра 

на организацията 

"Германска асоциация за 

защита на природата" 

Формално образование за околна среда: 

- Гимназии, колежи и научни институти; 

съществуват повече от 500 курса за околната 

среда в специализираните институции за висше 

образование и университетите. 

 Дидактически проблеми на 

университетско ниво; 

 Концептуални проблеми; 

 Административни 
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вземат предвид 

изискванията за 

обучение за околната 

среда. 

- Неформално ЕО: 

няма регламент на 

федерално равнище. 

- Закони за обучение 

на възрастни 

съществуват в почти 

всички федерални 

провинции. 

(Deutscher 

Naturschutzring) 

 

Неформално екологичното образование 

- Около 70% от процесите на обучение на 

възрастни се осъществяват извън 

образователните институции; 

- Има около 4600 общонационални екологично 

образователни институции за околната среда: 

опазване на околната среда и екологични 

пунктове; Национален Парк, резерват 

Биосфера, природен Парк, образователни 

центрове за опазване на природата; селски 

къщи, използвани за учебни занятия, за кратки 

посещения и горски младежки домове; горски 

училища и детски градини; училищни 

стопанства и полеви лаборатории; Академия за 

околната среда. 

-  

проблеми.  

От 1994 г. започва федерално 

подкрепен изследователски 

проект за обучение на 

учители, който се справя с 

някои от тези проблеми. 

 

 

 

Турция 
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Правно основание Отговорни организации Обучаващи институции и системи Тенденции и проблеми 

 Член 56 от турската 

Конституция гласи, че 

„всеки има правото на 

живот в здравословна 

и балансирана среда“ 

 Екологичен закон 

(1983) 

 Национален план за 

действие за околната 

среда на Турция 

 Протокол за 

сътрудничество 

между 

Министерството на 

образованието и 

Министерството на 

околната среда и 

благоустройството 

(2014) 

 Министерство на 

околната среда и 

дирекция 

междуселищна 

урбанизация 

 Министерство на 

околната среда и 

благоустройството, 

 Министерство на 

горското и водното 

дело и 

междуселищните 

дирекции 

 Обучение на възрастни за индустрията се 

извършва от служители на бюрото за 

околната среда, звеното за управление на 

околната среда и консултантски фирми за 

опазване на околната среда , 

 Обучението се провежда в образователни 

центрове от експерти, по теми одобрени от 

Министерството, като управление на 

отпадъците от опаковки, управление на 

замърсяването на водите, контрол на 

утайките, принципи на пречистване на 

отпадъчни води, управление на 

замърсяването на почвите, управлението на 

твърдите отпадъци, международен 

транспорт на опасни вещества по суша 

(ADR ), и т.н.. 

 

 Факторите, които влияят 

върху състоянието на 

околната среда и устойчивото 

развитие са липсата на 

информираност и замърсяване 

на околната среда. 

 Приоритетите в национален 

мащаб на образованието за 

възрастни за околната среда са 

твърдите отпадъци, 

отпадъчните води, както и 

енергийната ефективност. 

 Обществото не взема предвид 

околната среда, докато 

извършват производствени и 

потребителски дейности. 

 Фактори, водещи до проблеми 

за околната среда: 

населението, урбанизацията, 

индустриализацията. 
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Развитие на иновативни решения за обучение на обучители на възрастни: ЕКР/НКР 

Страна - 

партньор 

ЕКР - разработване, 

внедряване, прилагане 

структура на НКР Съотнасяне към ЕКР ЕКПОО vs. национални 

системи за оценяване 

България  Българска национална 

квалификационна рамка за 

учене през целия живот 

(БКР) стартира официално 

с решение на 

Министерския съвет № 96 

от 02.02.2012 г. 

 Изпълнението на БКР се 

координира от 

Министерството на 

образованието и науката с 

контактни точки в 

дирекция международно и 

европейско 

сътрудничество в това 

министерство. 

 БКР се състои от 8 нива с 

допълнително 

подготвително равнище (т. 

нар НКР ниво 

„нула“обхващащо 

предучилищното 

възпитание ). 

 За описание на БКР нивата 

на ЕКР и КР-ЕНЕА  

дескриптори са взети под 

внимание: 

 Знания както теоретични 

така и фактически; 

 Умения както познавателни 

така и практически; 

 По-широки компетенции. 

 

 БКР се съотнася към ЕКР и 

самостоятелно се 

сертифицира по QF-EHEA 

през 2013 г. 

 В БКР ПОО обхваща нива 

от 2 до 5. То започва от 

ниво 2, заедно с 

удостоверението за 

основно образование. Нива 

3 и 4 включват „второ и 

трето ниво на 

квалификация на ПОО, 

както и общото 

образование. Ниво 5 се 

състои само от ПОО - 

„четвъртото ниво ПОО“ (за 

най-напредналите). 

Образованието за 

 През 2011 г. е утвърден нов 

ревизиран модел на 

стандарта за ПОО, основан 

на принципите на ЕКПОО 

чрез преразглеждане на 

съществуващите ПОО 

стандарти от различни 

професионални области . 

 Новият модел се прилага на 

20 пилотни професии и е 

основа за новите модулни 

учебни планове и програми 

за обучение за всички 

квалификации в системите 

за начално и продължаващо 

ПОО. 
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възрастни обхваща ниво 3 

и по-високите. 

Кипър  Решение на Министерския 

съвет от 2008 г да създаде 

НКР. 

 Първият референтен 

доклад – 06/14 г.; 

крайният доклад – 02/15 г. 

 Разработена е система на 

професионалните 

квалификации (СПК) като 

неразделна, но обособена 

част от НКР; това е 

първата стъпка към 

внедряване на НКР. 

 НКР все още не 

функционира по данни на 

експлоатационния отдел 

на Министерство на 

образованието и 

културата. Периодът на 

 Приета е структурата на 

ЕКР с 8 реферетни нива, 

отразяваща основните 

характеристики на 

националната 

квалификационна система. 

 Всички нива са описани 

чрез дескрипторите знания, 

умения и компетенции, 

формулирани 

едновременно, за ясно 

дефиниране на прогреса от 

едно ниво към друго . 

 ПОО квалификациите са 

подредени от ниво 3-7 на 

НКР. 

Стандарти за ПОО 

квалификации 

 През периода 2006-09 г., 5 

стандарта за ПОО 

квалификации за ниво 2. 

 През периода 2007–15 г., се 

очакват 80 нови стандарти 

да се развият (67 вече са 

налични). 

Оценяване и 

сертифициране на ПОО 

квалификации 

- 3 фази: диагностициране на 

знания и компетенции, 

оценка и сертифициране. 

 Процесът на разработване и 

прилагане на ЕКПОО в 

Кипър като кредитна 

система основана на 

компетенции, започна през 

09/2011 г., когато работна 

комисия изведе този 

въпрос. 

 През 2013 г. почти всички 

заинтересовани 

организации - частни и 

държавни са в контакт, за 

да насърчат използването 

на EUROPASS документите 

и да ги направят достъпни 

за всички граждани. 
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изпитване на НКР е между 

09/2015 г. - 05/2016 г.. 

Германия  Окончателното 

споразумение за 

цялостната национална 

квалификационна рамка за 

учене през целия живот на 

базата на резултатите от 

обучението (Deutscher 

Qualifikationsrahmen, DQR 

= German NQF) са приети 

през март 2011 г. 

 НКР е въведена на 1 май 

2013 г. 

 За момента, 

квалификациите от 

общото образование 

(например, сертификат за 

завършено училище, 

„Абитуриент“) не са 

включени в рамката. 

 НКР определя 8 нива, 

които могат да бъдат 

приравнени към осемте 

нива на ЕКР. НКР взема 

под внимание 

особеностите на 

германската образователна 

система и допринася за 

разумна оценка и 

съпоставимост на 

германските квалификации 

в Европа. 

 НКР възлага 

професионалната 

квалификация на общото 

образование, 

професионалното обучение 

и висшето образование. 

 

 Предвижда се да оповести 

ЕКР/НКР, 

картографирайки всички 

свои нови сертификати за 

квалификация в бъдеще. 

На първо място, трябва да 

бъдат положени 

необходимите 

административни усилия в 

отделните сектори на 

образованието; това ще 

бъде направено постепенно 

започвайки през 2014 г.. 

  НКР има предварителен 

характер, а не регулираща 

функция. 

 Постигането на определено 

НКР ниво не означава 

автоматично получаване на 

 Все още няма кредитна 

система в ПОО, която ще 

улесни признаването на не-

формалното и 

самостоятелно учене. 

 Определянето на 

стандартите и процедурите 

за придобиване на кредити 

и тяхното описание може да 

се намери в “Наръчник на 

НКР”. 

 Функционираща система 

във формалното обучение. 

 Разработване на 

предложения и процедури 

за включване на 

резултатите от не-

формалното и 

самостоятелното учене. 
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достъп до всяко „следващо 

ниво“. 

Турция  Професионален 

квалификационен орган, 

назначен за създаване на 

НКР. Подготвителна 

комисия за установяване 

на рамката за 

квалификации в Турция 

(QFT), проектирана в 

съответствие с ЕКР 

(08/10). 

 Национална система за 

професионални 

квалификации е 

разработена и внедрена ; 

 Определени са 

техническите и 

професионалните 

стандарти и 

квалификации. 

 QFT включва всички 

квалификационни 

принципи, придобити чрез 

общо професионални и 

академични програми за 

образование и обучение 

както и други учебни 

начини освен основното, 

средното и висшето 

образование. 

 QFT има структура, 

съставена от нива и 

дескриптори на нивата. 

 QFT обхваща както 

националните ПОО 

квалификации, така и 

компетенции, изпитвания, 

и регламенти за 

сертифициране. 

 QFT е съвместима с ЕКР, 

координирана от 

Националния 

координационен център - 

Професионален 

квалификационен орган. 

 8 нива в QFT са 

определени чрез описания 

на нивото, поддържащо се 

от типа квалификация. 

Типовете квалификации се 

определят от специфични 

фактори за всеки тип. 

 От Май 2015 г. 

Професионалния 

квалификационен орган 

публикува общо 274 

Национални квалификации 

в 12 сектора. 

 ECTS система  е съчетана с 

националната система за 

категоризация в Турция. 
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 След тези стандарти 

следва акредитация, 

контрол, разрешение, 

оценка и сертифициране 

на квалификациите. 
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Специфични национални стратегии и програми за чиста околна среда / устойчиво 

развитие 

 

Всички страни-партньори са представили своите основни национални / регионални 

стратегии и съответстващи планове и програми за тяхната реализация, свързани с 

държавите политики за устойчиво развитие: превенция и намаляване на замърсяването и 

риска за човешкото здраве; обществената осведоменост; консервация, възстановяване и 

подобряване на качеството на околната среда; интеграция на опазването на околната среда 

със секторните подходи / регионалното икономическо и социално развитие. 

Избор на ключови квалификации за обучителите на възрастни в областта на чиста 

околна среда 

Въз основа на националните проучвания, извършени следвайки професионалните области / 

специфичните компетенции за професионалисти в предоставянето на обучение за 

възрастни, бяха избрани следните: 

 

Професионални сфери и специфични компетенции / зелени способности 

Учители по 

професионална 

подготовка в ПОО и 

преподаватели в ЦПО 

за възрастни 

 

Други 

преподаватели, 

предоставящи 

обучение на 

възрастни 

Специалисти по 

управление, 

обучение и развитие 

на персонала и 

кариерно развитие,  

Ръководители в 

образованието, 

специалисти по 

образователни 

методи 

Мениджъри в секор 

образование; 

Друг управленски 

персонал в 

институции, 

обучаващи 

възрастни; 

Непедагогически 

административен 

персонал  

Професионални области 
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o Биология 

o Химия 

o Екология 

o Екоинженерство 

o Строително 

инженерство 

o Наука / 

образование 

o Етика на 

околната среда 

o Обществено 

здраве 

o Законодателство 

o Мениджмънт 

o Връзки с 

обществеността 

o Икономика 

 

Национална подкрепа и оценка по отношение на иновациите, успеха и устойчивостта 

на образованието за възрастни 

Страна 

 

Иновации, успех и устойчивост на образованието за възрастни - 

национална подкрепа 

България  Основна цел на Националната програма за развитие на България 2020 – 

осигуряване на високо ниво на умения, възможности за иновации, 

адаптивност към промените в характера на работата, както и пълно 

социално включване. 

 Национална стратегия на програма за учене през целия живот (2014 – 

2020) определя стратегическата рамка, въз основа на кооперативното 

партньорство между бизнеса и различните степени и сектори на 

образованието, обучението и научните изследвания. 

 Равенство на формалното образование и обучение, неформално 

обучение и информално учене чрез въвеждане на система за валидиране 

основана на резултати от обучението. 

Кипър Подобряване и развитие на образованието за възрастни чрез: 

 Създаване на централен орган за обучение на възрастни за подобряване 

на административните / организационни системи на структурата; 

 Законодателство за обучение и повишаване на образованието през целия 

живот за възрастни; 

 Продължаващо професионално развитие на служители и доброволци, 

отговорни за развитието на образованието в центрове за възрасти; 

 Официално признаване на образованието за възрастни като неразделна 
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част от образователната система. 

Германия За да се гарантира, че държавите и отделните обучаеми могат напълно да 

оползотворят предимствата на НКР, три основни теми трябва да бъдат 

държани на фокус: 

 Видимост: гарантиране, че НКР и ЕКР нивата се появяват във всички 

нови сертификати, дипломи и EUROPASS документи или 

Квалификационни бази данни; 

 Връзка с други политики: напр. във връзка с валидирането, 

консултациите, реформата в учебните програми и нормативни актове за 

трансфер на кредити; 

 Връзка с пазара на труда: откриването на НКР за външни квалификации, 

включително и за тези от частния сектор, ще насърчи диалога между 

образованието и пазара на труда. 

Турция Министерствата в Турция и университетите ще продължат да предоставят 

национална подкрепа и обучение по отношение на развитието, успеха и 

устойчивостта на образованието за възрастни. Те са подкрепени от 

институции като научния и технологичен изследователски съвет на 

Турция (TUBITAK), Агенция Южно Егейско Развитие (GEKA) и 

институции, подкрепящи земеделието и селските райони (ARDSI), които 

осигуряват финансова подкрепа за избрани иновативни и устойчиви 

проекти. 

 

 


