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1. Речник
Вижте по-долу списъка на термините, използвани от проекта и употребявани в настоящия
доклад. 1
Формално
обучение (ФО)

Неформално
обучение (НФО)

Учене, което се осъществява в организирана и структурирана
среда (например в образователна или обучаваща институция или
работно място) и изрично се определя като учене (по отношение
на цели, време или ресурси). Формалното обучение е планирано
и преднамерено от гледна точка на обучаемия. Обикновено
завършва със сертификат или друго официално доказателство,
което се дава при успешно приключване.
Учене, което е част от предварително планирани дейности, които
не са учебни по характер (по отношение на учебните цели,
времето или подкрепата за обучение). То е преднамерено от
гледна точка на учащия се. Резултатите от НФО могат да бъдат
валидирани и сертифицирани; неформалното обучение понякога
се описва като полуструктурирано обучение.

Обучавани/учащи
се

Лица (младежи), които използват онлайн платформата и
мобилното приложение, за да подобрят уменията си.

Организации

Това са доставчици на образование/обучение, както на ФО, така и
на НФО.

Курс

ФО или НФО, преподаване или учебна дейност, осигурени от
организациите.

Инструменти поTh
проекта

Инструментите, предоставени по проект „Connected Learning“ са
онлайн платформа и мобилно приложение.

Обучение лице Co
в
лице

Общоприет метод на преподаване и учене, който се провежда в
учебна среда, където учител преподава на един или повече
обучаващи се.

Онлайн обучение

Придобиване на знания чрез използването на напътствия и
указания, предоставени чрез интернет.

A
Смесено обучение

Комбинация от обучение лице в лице и онлайн обучение.

О

1

Същият терминологичен речник се използва с доставчиците на обучение и при комуникацията с младите
хора, за да може да се осигури съгласуваност между заинтересованите страни.
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2. Кратко описание на партньорите
П1. Университет „Ълстър“ е един от двата университета в Северна Ирландия с четири
статегически разположени кампуса. Той има национална и международна репутация за
високи постижения, иновации и регионална ангажираност. Допринася съществено за
икономическото, социалното и културното развитие на Северна Ирландия. Основеният
фокус на университета е улесняването на достъпа до образование за младите хора. (Ulster
University, 2020)
П2. DLearn. „Европейска дигитално образователна мрежа“ (European Digital Learning
Network) е организация с нестопанска цел, която е разположена в Италия. Целта ѝ е да
посрещне предизвикателствата породени от световната дигиталната трансформация
относно дигиталните умения и възможности за обучение. Организацията се стреми да
засили сътрудничеството си; да задоволи нуждите на местно ниво чрез тесни мрежови
дейности и лобиране; да подобри вече съществуващите опит и знания в дигиталното
обучение чрез разпространяване на практики и създаване на ефективни бизнес
възможности. (Dlearn, 2020)
П3. CGE Culture Goes Europe Erfurt e.V. е нестопанска, неправителствена организация,
намираща се в Ерфурт, Германия. Основана през 2005 г. и управлявана от млади
професионалисти, основното ѝ убеждение се корени в равни възможности за всички,
независимо от националния или социалния им произход. За да постигне това, CGE
предоставя разнообразни образователни възможности и програми, които събират млади
хора, възрастни и експерти от цяла Европа, за да споделят и обсъдят своя опит и мнения.
(CGE Erfurt e.V., 2020)
П4. Сдружение „Юни Партнерс“ е българска неправителствена организация, която
насърчава и разширява сътрудничеството между академични среди, институции и
образователни организации. Техните дейности включват образование и обучение,
консултации, изграждане на мрежи и устойчиво развитие. (Сдружение „Юни Партнерс“,
2020)
П5. Emphasys Centre е образователен и обучителен център по ИКТ, който се намира в
Кипър. Основана през 1998г., организацията е акредитирана от Министерството на
образованието и културата на Кипър. Тя предлага курсове за обучение на
професионалисти, възрастни, млади хора и студенти, като насърчава придобиването на
дигитални умения. Целта им е да предложат качествено образование на всички. (Emphasys
Centre, 2020)
П6. Вудутек ООД е водеща технологична компания основана през 2001г. в България. Има
три търговски обекта и две сервизни бази, като някои от дейностите ѝ включват
дистрибуция на компютри, компютърна техника и системи за сигурност, сервизни
6
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съоръжения за компютри, както и абонаментни услуги за техническа поддръжка за
организации, които нямат техни собствени системни администратори. (Вудутек ООД, 2020)
П7. Hälsinglands Utbildningsförbund е общинска образователна организация, сформирана
от три общини в Швеция - Болнес, Норданстиг и Сьодерхамн. Стремежът им е да бъдат
възприети като двигател за растеж, посредници в образованието и място за развитие.
Организацията осигурява полувисше образование и образование за възрастни, както и
възможности за професионален колеж и дистанционни обучения в университетите. Също
така предоставят обучение на компании и организации, както и възможности за научни
изследвания и развитие. (Hälsinglands Utbildningsförbun, 2020)
3. Въведение
Програмата на ЕС за 2020г. има за цел „да разшири възможностите за учене и кариера в
живота за младите хора с ограничени възможности и / или изложени на риск от социално
изключване. По-конкретно, тези младежи ще могат да се възползват от разширяващите се
възможности за неформално и информално обучение и от засилените разпоредби както за
признаване, така и за утвърждаване на резултатите. Ефективната младежка работа и учене,
в това число и неформалното обучение, овластява младите хора (вж. Фигура 1 по-долу) и
насърчава активното им участие в обществото. Онисгурява им с компетенции и житейски
опит, като по този начин се увеличават максимално факторите, които повишават
развитието, самостоятелността и социалното включване на всички млади хора и тези с
ограничени възможности.
Фигура 1: За какаво служи младежката работа?2

2

Източник https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
7
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Проектът ConnectedLearning@YW е орентиран към осигуряването на достъпност в
обучението. По проекта ще се изработи европейска онлайн платформа и мобилно
приложение за по-лесен достъп, което позволява на младежите да търсят различни
семинари и обучителни програми за формално и неформално обучение. Те базират на
избора им на конкретни филтри, като език, предмет, възраст и т.н., които са предложени в
различни области от образователните доставчици\институции.
Целевата група на проекта са всички млади хора, които възползвайки се от лесния достъп
до информация, могат да подобрят уменията си и повишат роботоспособността си. Поспециално, проектът набляга върху младите хора с ограничени възможности, като онези,
които са прекъснали училище в ранна възраст, младежи, живеещи в отдалечени райони,
бежанци, имигранти, хора, говорещи друг език и др.
Проектът ConnectedLearning@YW се занимава с пет основни дейности (виж фигура 2). Този
сравнителен доклад събира в себе си проучванията от Дейност 1 и информира за същината
на останалите дейности и тяхното осъществяване.
Методиката, спомената по-долу в Дейност 1, е разгледана другаде под формата на отделни
доклади. Те отразяват това как младите хора ще се ангажират с платформата /
приложението и описват съответните процеси за доставчиците на образование.
Фигура 2: Стъпки за прилагането на проекта

4. Приложена методология
Фигура 3 отдолу показва цялостната методология за създаването на Сравнителния доклад
по проекта. Той е базиран на доказателства от България, Обединеното Кралство, Италия,
Кипър, Германия и Швеция. Те се отнасят към дигиталните умения, формалното и
неформалното обучение, обучителни доставчици и националните политики на всяка от
страните. Това служи като основа, върху която консорциумът изгражда следващите
интелектуални дейности и може да предостави допълнителни доказателства в подкрепа на
развитието на проекта и да подсигури на младите хора, доставчици и работодатели
гарантирана стойност на неформалното обучение. Чрез разработените дейности по
проекта се създадат устойчив дигитален портал и мобилно приложение за Европейските
младежки организации, градове и региони. Предоставената възможност за
8
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картографиране и валидиране на обученията допринасят за развитието на дигиталните
умения при младите европейци. (DLEARN, 2020).

Фигура 3: Стъпки за създаване на Сравнителен доклад

За да се постигнат целите на проекта бяха проведени проучвания за качество, както и
анкети на младите хора и доставчиците на образование. Във всички шест страни участници
изследването включва десет въпроса, които оценяват:
●
●
●
●
●

Настоящото дигитално състояние и бъдещи стратегии
Съществуващите типове на формално и неформално дигитално обучение
Доставчиците на образование във всяка страна
Идентифициране на маргинализираните общности
Примери за добри практики от всяка страна участник

Анкетите бяха проведени с доставчици на образование от всяка страна партньор и
допринесоха за определянето на техния профил във връзка с броя на служителите и
доброволците, местоположението, вида им (ФО или НФО), както и профила на младите
хора, участващи в НФО, включително техните компетенции и умения. Въпросите също така
оценяваха инструментите и каналите, използвани за достигане на организации, работещи
с млади хора, както и отношението към тях, стимулите и бариерите относно неформалното
обучение. Общите резултати от проучването на въпросниците отчитат другаде ( сайта на
Connected Learning).
Беше проведено и паралелно проучване за идентифициране нуждите на младежта във
всяка страна участник. Профилите на отговарящите са получени чрез показатели като
възраст, пол, местоположение, произход, ниво на образование и заетост. Допълнителните
въпроси бяха насочени към техните дигитални компетенции, предразположеност за
9
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обучение, както и осведомеността им спрямо доставчиците на ФО и НФО. И накрая,
цялостното им отношение към ФО и НФО беше потърсено и чрез въпроси, свързани с
пречките, от една страна, и насърчаващите фактори, от друга, по пътя към ФО и / или НФО,
и идентифициране на източниците на курсове за ФО/НФО. (уебсайт на Connected Learning).
Описателната статистика беше събрана от проучванията и данните от анкетите и включена
в обяснението на проучването за качество.
5. Сравнение на националните данни
Този раздел ще подчертае националната картина относно дигиталните умения, както е
очертана от методологията, представена в раздел 3 по-горе.
5.1 Дигитални умения и компетенции и постигане на нови нива – Пропуски и
стратегия
Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) обобщва съответните показатели за
дигиталното представяне на страните членки на ЕС и проследява еволюцията им в
дигиталната надпревара (виж Фигура 4). През последната година всички държави от ЕС
подобриха своите цифрови характеристики. Финландия, Швеция, Холандия и Дания
постигнаха най-високите оценки в класирането на DESI през 2019г. и са сред световните
лидери в дигитализацията. Тези страни са последвани от Обединеното кралство,
Люксембург, Ирландия, Естония и Белгия. Някои други страни обаче все още имат дълъг
път и ЕС като цяло се нуждае от подобрение, за да може да се конкурира на глобалната
сцена (DESI, 2019).
Фигура 4: Индекс на дигиталната икономика и общество (Класиране на DESI), 20193

3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Както се вижда от фигура 4, партньорските страни по проекта Connected Learning са
разделени в две отделни групи от всяка страна на диаграмата, отразяваща класирането на
DESI (2019). Швеция, Обединеното кралство и Германия са с висока ефективност, а Кипър,
Италия и България са под средното за ЕС.
Независимо от това, всички страни участнички признаха важността на дигиталните умения.
Съществува консенсус относно необходимостта от по-нататъшно усъвършенстване дори
сред страните с по-висока ефективност като Швеция, Германия и Обединеното кралство
(Северна Ирландия). Държави като Кипър, България и Северна Ирландия са съгласни, че
тяхната инфраструктура по отношение на свързаността е добре развита, но нивото на
дигитални умения и компетенции е ниско и по-слабо развито.
Нито една нация не е развита еднакво във всичките си отрасли. Италия, например, има
географско несъответствие в дигиталното развитие между северните и централните райони
на страната, които са много по-развити отколкото Южния район и островите. Друг пример
е Великобритания, която макар и да постига добри резултати в класирането на DESI, някои
райони в Северна Ирландия не са толкова добре развити в дигитално отношение заради
специфични геодемографски разпоредби в страната. Без съмнение подобно
несъответствие въздейства в много области, включително дигиталните умения за младежта
и възможностите за формално и неформално дигитално обучение.
Във връзка с пропуските, установени от работодателите, България и Италия отбелязват
различие между броя на организациите, които търсят високи ИКТ умения, и броя на
завършилите квалифицирани студенти. Тук е установен транснационален консенсус, че
основите трябва да се положат още в училище с въвеждането на курсове по ИКТ в учебната
програма и създаване на национални стратегии, насочени към изпълнение на
изискванията. Беше признато също, че учителите трябва да бъдат по-добре
квалифицирани, за да предоставят качествени ИКТ обучения. Държави като Северна
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Ирландия и България активно свързват учители с експерти от дигитални компании, които
могат да ги обучават.
Пример за страна, която желае да прилага стратегии е Швеция. Там на правителствено ниво
се създаде специален национален съвет, Комисия за дигитализация и една от техните цели
е да модернизират образователната система. В други страни като Германия или България
тези стратегии попадат в обхвата на съществуващите министерства като Федералното
министерство по икономическите въпроси и енергетика в Германия или Министерство на
образованието и науката в България. Северна Ирландия има уникална позиция по това, че
двата органа, които искат да прилагат дигитални стратегии, са извън ведомствени.

● Постиганатите дигитални умения в цяла Европа и
понякога дори в рамките на държавите не са
еднакви
● Има консенсус около необходимостта от
непрекъснато развитие и усъвършенстване на
дигиталните умения на младите хора
● Младежите трябва да развиват дигиталните си
умения от по-ранна възраст
● Има нужда от подкрепа и подобряване на
дигиталните умения на учителите
● Подобренията на национално ниво могат да
доведат до постигане на целите за дигитални
умения в ЕС

5.2 Основни показатели за младежката работа в партньорските страни.
Ясно е, че терминът „младежка работа“ е прекалено широк и обхваща много различни
дейности, програми и инициативи. Той се тълкува и разбира различно според това къде се
използва – различни страни от ЕС, различни езици, дори и в различните части на сектора за
младежка работа (Експертна група по системи за качество на работата с младежта в
държавите-членки на ЕС, 20154). Това от своя страна довежда до ситуацията, в която някои
страни са разработили подконцепции и речник за младежката работа, които при други
държави липсват или са се развили по различен начин.
В настоящото проучване се вижда, че информацията относно младежката работа в страните
участнички не винаги е лесно сравнима (вж. Таблица 1). Освен това в някои случаи, като
например този в Северна Ирландия, не са налични всички официални данни. Има и
4

Младежката работа и осигуряването ѝ на качество са посочени в редица документи, политики,
проучвания, декларации и заключения от конференции на Съвета на ЕС - виж Анекс 1
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въпроси, касаещи това какво всъщност представлява младежката работа. Докато Кипър,
Италия и Северна Ирландия се съгласяват с това, че няма официална дефиниция в
съответните им страни, България дори не споменава младежката работа в своята
статистика, вместо това те говорят за наети млади хора. Страните участнички се фокусират
върху различни аспекти на младежката работа - това е отразено в таблица 1 по-долу.

Таблица 1: Ключови статистики, отнасящи се към младежката работа
Швеция

Германия

Кипър

България

Италия

Северна
Ирландия

Процент на
младежката
безработица

(15 – 24) 18% Не е
посочен

16.7%
(2019)

(15 – 29) 31.1%
8.3% (2018) (2019)

Не е посочен

Неработещи,
неучещи и
необучаващи се
лица (NEET)

(16 – 24) 7.6% 9.3%
(2016)
(2017)

Не е
посочен

(15 – 29)
18.1%
не учат
(2018)

20.1%

(16 – 24) 10%

Продължителна
безработица

(16 – 24) 3% Не е
без работа посочен
повече от 90
дни (2018)

Не е
посочен

58.6%
от всички
безработни

Не е
посочен

Не е посочен

Доброволци

Не е посочен (>14)
43.6%
(2017)

Не е
посочен

Не е
посочен

(15 – 29) 68% (2017)
20%

Младежи, които
преждевременно
са напуснали
образователната
система

(16 – 24)
7%
(2017)

(18 – 24) (18 – 24) 12.7%
10.3%
7.8%
(2018)
(2016)
(2019)

Заетост на
Не е посочен Не е
непълно работно
посочен
време

60%
(2013)

(15 – 24) 6%

15%

Не е посочен

Не е
посочен

Официалните
данни не са
достъпни
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Очевиден е фактът, че младежката работа е силно зависима от доброволците.
Доброволческата работа е по-изявена сред хората с висше образование, както се
наблюдава в Германия, и сред по-заможните, както е обявено от Северна Ирландия.
Интересен факт е, че в Германия младежите започват да участват в доброволчески
дейности на възраст от 14 години, докато в Северна Ирландия те могат да бъдат дори 4годишни. Виден контраст по отношение на доброволческата дейност е отчетен в България,
където тя не е популярна, има малко организирани дейности и не е задължително да се
разглежда като форма на неформално образование и обучение. Кипър заяви, че поради
променливия си характер не могат да бъдат получени окончателни данни за
доброволчеството.
Младежката работа не отговаря само на различните нужди, интереси и опит на младите
хора, тъй като те не са единствените заинтересовани страни, които трябва да бъдат взети
под внимание и да бъдат включени в процеса. Качеството и успехът на младежката работа
силно зависи от нейната способност да посреща и да се свързва с опитността и очакванията
на обществото, другите участници в полето на работа с младежи, както и професионалните
и доброволческите младежки работници. И тук страните участнички прилагат различни
подходи в работата си с младежта, например държавните органи контролират въпросите,
свързани с младежта в Кипър и Северна Ирландия, докато в Италия те са отговорност на
третия сектор, който от своя страна си сътрудничи с държавата и частни организации.
Заинтересованите страни, освен младежките работници и младите хора са:
●
●
●
●

●

Национални правителства - чрез политиката, законодателството и финансирането
на младежта и чрез подкрепа към други заинтересовани страни.
Регионални / местни власти - чрез политики, финансиране и други форми на
подкрепа;
Организатори на младежка заетост (държавни служители, НПО и др.) - чрез начина
им на провеждане, управление, контрол и оценка на младежката работа;
Преподаватели и обучители в университети, други институции за основно и
допълнително образование и в сектора на младежката работа - чрез качеството и
практическото значение на образованието и обучението, които предлагат;
Изследователски институции - чрез включване в проучвания за младежката работа,
както и за младите хора, техните условия на живот, нужди и възможности.

Те осигуряват най-добрите възможни условия за работа на младежите, но трябва и да
работят в тандем с тях. Как те се комбинират и си взаимодействат също е различно в
различните страни.

14
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● Определението за младежка работа е различно в
различните страни и езици
● Сравнението в цяла Европа е трудно поради
несъответствия в дефинициите
● Доброволчеството е ключова роля в младежката
работа
● Отговорността за младежката работа е различна в
различните страни в Европа от обществени
структури до трети сектори
● Всички младежки агенции за работа правителствени и неправителствени, трябва да
получат възможност да си сътрудничат и съвместно
да създават условия за подкрепа между държавите
● Съществува крайна нужда от система за
акредитация на доброволчеството за младежите

5.3 Сравнителен обзор на неформалното образование за дигитални умения
Неформалното и информалното обучение играят ключова роля при обсъждането на
младежката работа, важно е тези термини да се използват в съответствие с останалите
документи на ЕС и да се разбират във връзка с формалното обучение. Тук използваме
определенията, направени в Препоръка на Съвета от 20-и декември 2012 г. относно
валидирането на неформалното и информалното обучение (2012/C 398/01):
● Формално обучение означава учене, което се осъществява в рамките на общото
образование, първоначалното професионално обучение и висшето образование;
● Неформалното обучение означава учене, което се осъществява чрез планирани
дейности (по отношение на учебни цели, време за учене), където учебният процес е
подпомогнат;
● Информално обучение означава учене в резултат на ежедневни дейности, свързани
с работа, семейство или свободно време и не е организирано или структурирано по
отношение на цели, време или помощ в учебния процес.
15
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Констатациите в този сравнителен доклад показват силната връзка между заетостта при
младите хора и резултатите от обучението, които стават все по-важни, особено що се отнася
до маргинализираните младежи и последвалото образование или влизането в пазара на
труда. От гледна точка на индивида, уменията и знанията, придобити чрез неформалното
и информалното обучение са също толкова важни. Тъй като неформалното обучение се
осъществява в резултат на планирана дейност, младежките работници трябва да работят
директно и съзнателно върху него. Информалното обучение, от друга страна, се
осъществява спонтанно и се формира от контекста и културата, в която индивидът живее.
Швеция отчита пълен набор от онлайн курсове, вариращи от ниско ниво,
неквалифицирани, до квалифицирани и специализирани. В Германия има две основни
програми, предназначени за справяне с някои пропуски, установени на държавно ниво.
Първата Go Mint се стреми да увеличи участието на жените в предмети на MINT
(съкращение за математика, информатика, естествени науки и технологии). Успехът на
програмата беше признат в увеличения брой на участничките, избрали специалност
„Инженерство“. Втората програма, SINUS, също се фокусира върху предмети като
„Математика и природонаучно образование“ и беше инициирана след доклада за лошите
резултати на немските студенти по двата предмета. Целта е да се разпространи и нарасне
подходът SINUS.
В Кипър, курсовете се различават по отношение на темите им, вариращи от различни STEM
предмети (наука, технологии, инженерство и математика) до фотография, роботика и
музика. Въпреки това, по-голямата част от тези курсове се провеждат лице в лице и
дигиталните технологии се използват най-вече за административни задачи, като онлайн
записване или онлайн плащане на такси за обучение. Курсовете трябва да бъдат заплатени
и сертификатите за завършване се връчват накрая.
Фокусът на неформалното дигитално образование в България е върху информационните
технологии. Курсовете варират по продължителност от кратки - 3 или 4 месеца, до подълги. Курсовете се организират предимно от индустрията, големите софтуерни компании,
които ги предлагат безплатно и за големи групи, от които след това ще наемат най-добрите
1-3%. Дори тези, които не са били взети на работа, все още могат да бъдат наети от други
работодатели или да получават препоръки за работа въз основа на техните умения.
В Италия разновидностите на курсовете зависят от техните доставчици. Те могат да варират
от обучителни курсове до магистърски. Техният фокус е върху дигиталната грамотност и
развитие, иновациите и предприемачеството - може да включва Дигитален маркетинг,
Дигитален дизайн или Дигитален бизнес. Целта е да се намали безработицата при
студентите и да се увеличи работоспособността им на пазара на труда. Курсовете
обикновено включват оценка на придобитите способности и се предоставят съответните
сертификати.
Северна Ирландия представя смесена картина с различни курсове, някои безплатни, други
- платени. По подобен начин някои курсове идват с акредитация, докато други не. Подобно
16
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на България и Италия, по-голямата част от курсовете са фокусирани върху дигитални и
социални медии и дигитално творчество.




Неформалното и информалното обучение се
разглеждат със същата важност като формалното
обучение, когато става въпрос за усвояване на
дигитални умения
Има голямо разнообразие от предлаганите
програми сред страните в Европа в сферата на
неформалното обучение за развиване на
дигитални умения, вариращи по отношение на
цена, продължителност, доставчик и др.
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5.4 Сравнителен обзор на дигиталните умения във формалното образование
“Формалното обучение винаги е организирано, структурирано и има цели. От гледна точка
на учащия се, то винаги е преднамерено, т.е. конкретната цел на обучаемия е да придобие
знания, умения и / или компетентност “(Chao & Mantero, 2014). Подобно обучение е добре
установено в целия ЕС. И тук използваме гореспоменатото определение, направено в
Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г (2012/C 398/01):
● Формално обучение означава учене, което се осъществява в рамките на общото
образование, първоначалното професионално обучение и висшето образование;
Напоследък, Стратегията за умения на ОИСР5 предлага смяна на фокуса от човешкия
капитал, измерен в годините на формалното образование, към уменията, които хората
придобиват и развиват през живота си. Това важи особено за дигиталните умения, тъй като
дигиталната трансформация на работата и обществото, всеобхватното разпространение на
Интернет и нарастващата достъпност на евтини устройства предполагат, че дигиталните
умения често се развиват извън формалния образователен контекст, например на
работното място и онлайн.6
От една страна, това означава, че формалното образование трябва да включва дигитални
умения и компетенции, специфични за работата. Обучението в процеса на работа и
дигиталното / онлайн обучение са ключови за тяхното развитие. Това обаче означава също,
че по-широкото и по-лесно валидиране на дигиталните умения и компетенции би ги
направило по-разпознаваеми и достъпни. По този начин се подобряват младежката заетост
и мобилност.
Както показва фигура 5, допълването между формалното и неформалното обучение прави
и двете необходими. Образователните системи насърчават формалното обучение, което
следва учебна програма и е преднамерено - то е целта на всички дейности, в които учащите
участват. Резултатите от обучението се измерват чрез тестове и / или други форми на
оценяване. Изискванията на пазара на труда в 21 век посочват, че формалното обучение
играе ключова роля за осигуряването на квалифицирани работници за дигиталната ера.

5

www.oecd.org/edu/47769000.pdf

6

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf
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Фигура 5: Допълване на ИКТ и не-ИКТ уменията на работното място (EU 28, 2014)7

Разширяването на съдържанието на учебните програми и включването на дигиталната
компетентност като ключова е от съществено значение. Дигиталната компетентност може
да се комбинира с формален курс за обучение, обхващащ и други ключови компетенции,
като предприемачество и други умения за 21-ви век, като по този начин се предоставят
тясно свързаните компетенции / умения, поискани от пазара на труда.
Почти всички видове формално обучение, които се предлагат в Швеция могат да се взимат
и дигитално с някои изключения, които включват образование за хора с увреждания или
такива с мозъчни травми.
Ситуацията е по-сложна в Германия поради политическата структура на страната.
Лендерите, които представляват различните области, контролират образователните им
политики, докато федералното правителство носи отговорност за регулиране на
приемането и квалификацията във висшето образование. Сътрудничеството между двете е
под формата на споразумения за насърчаване на научните изследвания, както и дейности
за определяне на ефективността на образователната система. Настоящите платформи и
инициативи в рамките на университетските мрежи се фокусират върху различни теми,
което ги ограничава в обхвата. Въпреки това дигиталните начини на преподаване и
7

Cedefop, Проучване на европейските умения и работни места, www.cedefop.europa.eu/en/events-andprojects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
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обучение се признават като средство за решаване на някои от проблемите, пред които е
изправено висшето образование. Платформи като MOOC (Massive Open Online Courses)
предлагат възможности за придобиване на кредити дори за краткосрочни програми, които
се признават на вече завършилите магистри като част от дипломната квалификация.
В Кипър формалното дигитално образование започва в основното училище с STEM
(обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката) и ИКТ
предмети. В средното образование ИТ курсовете са задължителни за трите години в
гимназията (прогимназиално образование) и за първата година на лицей (висше средно
образование). За тези, които търсят напреднали ИТ, предложението е по избор.
Неотдавнашна инициатива, разработена от няколко министерства, включително това на
Образованието и Културата, предлага ECDL (Европейски сертификат за компютърни
умения) обучение на ученици от средно образование както от публичния, така и от частния
сектор, за които те получават професионален ИКТ сертификат. Образованието се
осъществява главно лице в лице, но някои частни училища предлагат и смесено обучение.
Подобно на Кипър, България също въведе ИТ в учебната програма, които се преподават в
началното училище за осигуряване на основни знания и умения. Решението е взето на ниво
министерство от Министерството на образованието и науката. Професионалните гимназии
и университетите имат различни възможности за дигитално образование. На ниво ВУЗ има
програми за бакалавърска и магистърска степен, включително ИТ, Приложно
програмиране и Мултимедия. Тези програми могат да се завършат редовно или задочно.
В Италия, правителството чрез своето специално министерство, в случая за Образование и
научни изследвания, започна да въвежда елементи на дигиталното обучение в училищата
през 2011 г. Националният план на Италия за дигитално ориентирани училища насърчава
приемането на ИКТ устройства и инструменти в ежедневните образователни дейности,
както за ученици, така и за учители. Приемането на така наречените Classroom 2.0 и School
2.0 следва училищата да са оборудвани с ИКТ и мултимедийни устройства. На
университетско ниво специализираният аспект на курсовете, които се провеждат, прави
невъзможна дигитализацията на множество дисциплини. Следователно дигиталното
образование е ограничено до курсовете, които вече предполагат дигитални инструменти,
устройства и технологии. Университетите предлагат курсове по дигитални медии,
дигитален маркетинг, роботика, инженерство и др..
В Северна Ирландия участието на CCEA (Съвет за учебната програма, изпитите и
оценяването) в училищната програма споделя необходимостта от дигитални умения, тъй
като те повишанат резултатите от обучението и подобряват умения необходими за работа.
Ситуацията е същата и с университетите. Смесеното обучение се осъществява във всеки
факултет / учeбно заведение на университетско ниво (инструменти за виртуално обучение
и социални медии), докато дигиталното обучение се осъществява в рамките на конкретни
теми като дигитален маркетинг, роботика, информатика, комуникация и т.н..
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Дигиталните умения и компетенции са поприоритетни пред неформалната продължителност
на образованието
Формалното и неформалното обучение се
допълват
В страните в Европа дигиталните предложения,
използвани в рамките на формалното образование
варират, като някои от страните са по-напреднали
от други.
Някои предложения на дигитални платформи за
обучение са конкретизирани според предмета или
типа на преподаване, като частните училища

5.5 Видове образователни доставчици на дигитални умения
Европейската комисия прие плана за действие в областта на дигиталното образование
(2018 г.)8. Той посочва как ЕС може да помогне на хората, образователните институции и
образователните системи да се адаптират по-добре към живота и работата в епохата на
скоростни дигитални промени чрез:

● По-добро използване на дигиталните технологии за преподаване и обучение;
● Развиване на съответните дигитални компетенции и умения за дигитална
трансформация;
● Подобряване на образованието чрез по-добър анализ и прогнозиране на данните.
Планът за действие слага основата за създаване на общоевропейска платформа за
дигитално висше образование и засилено сътрудничество между държавите. Новата
платформа, подкрепена от Еразъм + предлага: онлайн обучение, смесена мобилност,
виртуални кампуси и обмен на най-добри практики между висшите учебни заведения на
всички нива (студенти, научни изследователи, преподаватели).
Дигиталната подготовка в образованието се осъществява от началното до висшето
образование и обхваща формалното, неформалното и информалното обучение. Тя изисква
ноу-хау и включва адаптация и промяна. Училищата, институтите, колежите и учебните
заведения в Европа са многообразни, от гледна точка на оборудване, умения на
преподаватели / инструктори и подходите за използване на технологии варират
значително. Има пропуски в областта на дигиталното образование в цяла Европа. Въпреки
това, както е установено от изследванията, данните по тази тема са откъслечни и в момента
истината няма пресечна точка. Следователно, картографският елемент на проекта

8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
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Connected Learning ще предостави модел и методология за следване, прилагане и
разпространение. Нашите открития са следните:
Има няколко на брой доставчици на формално дигитално образование в Швеция,
зависещи от индивидуалните нужди на учениците. „Шведски език за имигранти“ (SFI) е
предназначен за тези, които се нуждаят от основни познания по шведски език. Има и
институции, насочени към ученици, над 18 години, които се нуждаят от курсове в основно,
средно или висше средно образование. По-високо ниво покрива Политехническата
гимназия, където има стотици професии, от които учащият се може да избере. Курсовете
варират между една и три години и редуват теоретични знания с практически стажове.
Университетите и колежите предлагат гъвкавост в посещениято си, тъй като студентите
могат да избират да учат редовно или задочно. За да получите достъп, е необходима
диплома за средно образование. За хората с увреждания, мозъчни наранявания или
умствена изостаналост, както и за възрастните има специално осигуряване.
В област Тюрингия в Германия има девет държавни университета, университети за
приложни науки и технологии, университетите, които съчетават теоретичното и
практическо образование, както и частни колежи. Всички те предлагат дигитални
образователни програми и лабораторни занимания и разполагат с добре оборудвани
библиотеки. За да участвате в учебната програма, е необходимо да владеете изисканото
ниво на език и приемът ви да е признат от университета. Броят на пълнолетните, които учат
в университетите в Тюрингия, надхвърля 50 000. Има и редица дистанционни курсове, а
някои от по-популярните през 2014 и 2015 г. са били в областите на Бизнес и търговска
практика, последвани от Технологии и логистика и Програми в здравеопазването (за 2015
г.). Увеличава се броят на студентите, които избират дистанционно обучение и близо
половината от тях са жени. Седемдесет и два института за висше образование съобщават,
че част от студентите, регистрирани за техните курсове се обучават дистанционно.
В Кипър по-голямата част от доставчиците на формално образование са държавни
училища. Образованието е разделено на начално (6 години), основно (3 години) и средно
(3 години). Има 331 обществени начални училища, 64 гимназии и 38 СОУ. Към тях се
прибавят 5 музикални гимназии, 5 спортни училища, 5 музикални СОУ и 5 спортни СОУ. В
допълнение към държавните училища има няколко частни, които предоставят
еквивалентни сертификати. Някои от тях изискват завършване на 7 години средно
образование (за разлика от 6) и в тях се преподава на английски език. Частният сектор на
образованието се състои от 171 детски градини, 28 основни училища и 39 средни училища.
В зависимост от това колко точно учебната им програма следва държавните училища, те се
делят на училища от същия тип, училища от подобен тип и училища от различен тип.
Въпреки че отговорът на Кипър беше всеобхватен, той не определи дали тези институции
предлагат дигитално обучение.
Средните и професионалните училища са част от доставчиците на формално дигитално
образование в България. Професионалното техническо училище във Варна се счита за едно
от най-добрите в страната и всяка година около 170 ученици го завършват. Учениците могат
да избират от няколко ИТ специалности, една от които - Компютърни технологии. Пълният
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курс на обучение продължава 5 години и учениците завършват средно образование и
придобиват професионална квалификация трета степен в областта. Успешното завършване
им позволява да работят в производствени компании и компании в областта на
диагностиката, инсталацията, поддръжката на хардуер и софтуер или обслужването на
компютърно оборудване. На университетско ниво Софийският университет, който е найголемият и престижен в България, предлага бакалавърски програми като информатика. Той
осигурява на студентите фундаментални знания, както и практически умения в областта на
информатиката. Учебната програма се състои от задължителни и незадължителни курсове
в основните области на информатиката и завършилите имат възможност за реализация в
индустрията, научните изследвания или дори възможности за преподаване.
Доставчиците на дигитално образование в Италия са училища от прогимназиално ниво до
висши учебни заведения. Министерството на образованието и изследванията в страната
разработи и стартира национален план от 2011 г. за въвеждане на дигиталния елемент в
училищата. Някои проблеми, от които липсата на доблро обучение на учителите и бавната
интернет връзка, пречат за изпълнението на плана. Отново се забелязват регионални
различия, което е и аргументът за по-силна координация и централизация на
управлението. На университетско ниво дигиталното образование е осигурено за курсовете,
които изискват използването на дигитални инструменти, устройства и технологии и е послабо разпространено по други предмети.
В Северна Ирландия, сред доставчиците на дигитално ФО се включват начални и средни
училища, както и институти за висше и допълнително образование. Секторът за
допълнително образование в Северна Ирландия се състои от шест регионални колежа,
работещи в 40 кампуса. Въпреки че тези колежи все още са основните доставчици на
професионално и техническо образование и обучение, на пазара навлизат редица частни
институти. През 2016/2017 е имало около 130 000 записвания за дигитално обучение, от
които 78% са получили квалификации. Допълнителното образование играе важна роля в
икономиката на Северна Ирландия, тъй като колежите работят директно с над 7500
предприятия и редица организации. Разпространението на кампусите в страната означава,
че достъпът до квалификации е значително улеснен, а кръгът от обучаеми е много
разнообразен. Обучението се провежда и в третия сектор, като част от него е по инициатива
на общността. В сектора за висше образование има два университета и изследователски
центъра, Университът Ълстър и Университета на Кралицата. Някои проблеми възникват от
факта, че сътрудничеството между факултетите се оказва тудно. Смесеното обучение,
използващо виртуални учебни среди и инструменти за социални медии са стандартни във
всеки факултет и училище, но конкретното дигитално обучение се осъществява в контекста
на определени теми. Това наподобява ситуацията в италианските университети.
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Планът за действие на ЕС в областта на дигиталните
технологии е ориентиран към широкодостъпна
европейска платформа
Формалното обучение е по-развито и варира от
начално до висше. Занимава се с всички
доставчици, развиващи дигитални умения и
образование в различна степен
Неформалното обучение е по-слабо развито.
Имайки се предвид цялостната картина, се
наблюдава очевиден пропуск в целия ЕС

5.6 Сравнение на неформалните доставчици на образование на национално ниво
Неформалното обучение и неговите доставчици са изключително важен въпрос по
отношение на националния и регионалния контекст. По коментар на ОИСР9, този контекст
е трудно определим, но чрез него може да се въведе система за признаване на
неформалните и информалните резултати от обучението. Това от своя страна може да бъде
постигнато чрез политики за признаване на резултатите и да се превърне в стимулиращ
фактор за обществото. Освен това не задължително е налице равнопоставеност между
доставчиците, предоставящи формално или неформално обучение, и е трудно да се
установи действителната истината за кръга от доставчици във всяка държава, тъй като
базата данни съществува само в конкретната страна.
Швеция отчете различни видове доставчици на НФО в дигиталното образование. Те се
различават в естеството на предлагане. Някои от тях предлагат конкретни специализирани
професии или умения, докато други действат като посредници за достъп до различни
курсове. Съществуват и дигитални платформи, чрез които учащите се имат достъп до
курсове и ги филтрират според доставчици, видове курсове или географски региони.
Доставчиците на неформално обучение не са толкова изявени в Германия, тъй като се
сблъскват с редица проблеми, вариращи от трудности при признаването на тяхната
квалификация, до конкуренция от страна на безплатните доставчици на висше
образование. Това от своя страна е довело до по-креативни методи на обучение,
включително блогове, информационни сайтове и мобилно обучение.
От друга страна, в Кипър частните институти играят много важна роля в образованието.
Министерството на образованието и културата е регистрирало и одобрило учебната
програма на 545 такива института. Разнообразието от извънкласни курсове варира от
чужди езици, до компютърни и STEM предмети, подготовка за изпити в края на учебната
година или международно признати изпити. Други доставчици включват центрове за
образование за възрастни и младежки организации. Първите първоначално са създадени
в провинциалните райони, сега функционират и в по-големите градове, като целта им е
9

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44600408.pdf
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била личното, социалното, професионалното, финансовото и културното развитие на
индивида. Ниските такси правят различните курсове достъпни. Сред младежките
организации някои по-изявени са Кипърският младежки съвет, Младеж за обмен и
разбиране - Кипър, ONEK или Nautilos SAR. На ниво допълнително образование има
държавни институти с разширена учебна програма, които включват счетоводство, ИКТ и
гръцки език за чужденци. Отново ниските такси за обучение ги правят широко достъпни.
Концепцията за отворени училища се прилага от някои общини в Кипър за насърчаване на
ученето през целия живот. Достъпността е обширна с гъвкави часове и ниски такси за
курсовете.
В България инициативата на частния сектор доведе до създаването на Софтуерната
академия Telerik. В нея се обучават деца, студенти и млади специалисти, чиито интереси
са привлечени от дигиталното бъдеще. От създаването си през 2010 г. над 10 000 ученици
са посетили Академията, която работи в 65 училища в 15 града в страната. Академията
предлага обучение по теми като Алгоритмично програмиране, Дигитална наука и Развитие
на игри. Telerik Alpha Academy, също част от Telerik, е предназначена за студенти и млади
професионалисти. Курсовете продължават 6 месеца, което се равнява на 440 часа
обучение. Поради нарастващата сложност на курсовете, завършващи с финален проект,
студентите придобиват ключови умения в реална среда. Важно е да се отбележи, че при
успешно завършване на студентите се издават сертификати и дипломи, които не се
признават от държавата. Те обаче са признати от работодателите.
Различни видове организации, вариращи от консултантски фирми, частни образователни
институции и учебни центрове и училища, предоставят неформално дигитално
образование в Италия. Те предлагат различни извънкласни дейности като, допълнителни
курсове към традиционните академични уроци и / или други курсове за обучение.
Доставчиците варират по размер и местоположение и са частни, което означава, че не са
безплатни. Някои от тях са достатъчно големи по размер, че работят транснационално и
дори имат физически кампуси, както е в The Garden Talent. Въпреки че доставчиците на НФО
са разпространени из цялата страна, те се срещат най-вече в големите градове в Италия и в
Северния регион и по-малко изявени в Южния и Островите.
Северна Ирландия има много доставчици на неформално дигитално образование, които
включват частни образователни организации и корпоративни центрове, консултантски
фирми, но и социални предприятия и общини от третия сектор. Това означава, че някои
курсове са платени, докато други са безплатни, особено тези, които са външно
финансирани. Общинският съвет на Белфаст, Съветът за доброволчески дейности и
Youthlink – Северна Ирландия, са някои от тези примери, като по-голямата част от тях са
разположени в двата най-големи града на страната - Белфаст и Дери.
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Съществуват различия в отделните страни по
отношение на обема и вида на доставчиците на
неформално обучение
• Две ключови предизвикателства оказват
въздействие върху доставчиците на неформално
обучение
Липса на призната квалификация
Конкуренция от страна на доставчиците
на формално обучение
Доставчиците от частния сектор са многобройни в
редица страни в Европа като България и Кипър
Няма конкретен източник на информация за
доставчиците на неформално обучение, което е
ключов проблем, търсещ решение

5.7 Сравнителни национални младежки стратегии за работа
Младежката стратегия на ЕС е основата за сътрудничество в областта на младежките
политики на ЕС за 2019-2027 г. въз основа на Резолюцията на Съвета от 26 ноември 2018 г.
Младежкото сътрудничество на ЕС е предназначено да развива максимално потенциала на
младежката политика. Той насърчава участието на младежта в демократичния живот и
подкрепя социалната и гражданска ангажираност, имайки за цел да осигури на всички
млади хора необходимите ресурси за участие в обществото. Стратегията се фокусира върху
три основни области на действие – Ангажиране, Свързване и Овластяване (виж фигура 6).
По време на обсъждането през 2017-2018 г., в което участваха млади хора от цяла Европа,
бяха разработени 11 европейски младежки цели. Тези цели идентифицират
междусекторни области, които влияят върху живота на младите хора и посочват
предизвикателствата. Както може да се види, проектът Connected Learning е съобразен с
тези цели, особено по отношение на изявленията за свързване и овластяване.
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Фигура 6: Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора (2019-2027)

Държавите-членки са стимулирани (чрез финансова подкрепа и обмен на добри практики),
предизвикани (чрез партньорски проверки и референтни показатели), убедени (чрез
доклади и оценки за напредъка) и принудени (чрез директиви) да приемат аспекти на
младежката политика на ЕС при разработването на национални политики. Следователно,
това изследване представя в следващите раздели изходна база за текущото състояние на
националните политики сред партньорските страни по проекта Connected Learning10.
В Швеция националната политика за младежта съществува от 1994 г. От 2015 г. основният
акцент е върху подобряването на възможностите на младите хора да се реализират в
работата и обществото. Насоките за младежката политика не се ограничават до
правителствени решения и действия и трябва да бъдат взети под внимание при всички
обществени дейности, включващи млади хора. Те не са задължителни за общините и
регионите / окръжните съвети, поради широката общинска автономия в Швеция. Това
изследване идентифицира три организации, които провеждат политики / стратегии,
10

Политика на ЕС за младежта. Достъпна на:
https://www.researchgate.net/publication/50894471_EU_Youth_Policy_A_Waterfall_of_Softness [accessed Feb 27
2020].
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свързани с младежката работа. Шведската агенция за младежта и гражданското общество
е правителствена агенция, фокусирана върху младежката политика и политиката на
гражданското общество. Агенцията също така си сътрудничи с други държавни агенции във
връзка с работата на младежката политика. Интересите на агенцията включват условията
на живот на младежите (на възраст между 13 и 25 години), работа, жилищно положение,
образование и свободно време, а също така действат за улесняване работата на
доброволния сектор. Националната агенция за образование е централният орган на
системата на държавните училища. Те също носят отговорността да прилагат стратегията на
страната по отношение на дигиталните умения. Отговорностите включват програми за
обучение на учители с акцент върху тези, които се занимават с инвалиди и имигранти,
издаване на сертификати и действащи като база за най-новите изследвания в областта на
образованието и подкрепата на доставчиците на професионално образование. Шведският
съвет за висше образование е правителствена агенция с различни отговорности в
образователния сектор.
В Германия официалният документ, насочен към нуждите и правата на младите хора и
младежките въпроси, е Социалният кодекс, Книга VIII - Услуги за деца и младежи
[Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII]. Това е федерален закон.
Нарича се още Законът за детските и младежки услуги [Kinder-und Jugendhilfegesetz (KJHG)].
Той влиза в сила през януари 1991 г. Всяка федерална държава има акт за изпълнение,
отнасящ се до Закона за детските и младежки услуги. Следователно разработването на
младежка политика се осъществява на различни нива. На национално ниво тя е под
отговорността на Федералното министерство по въпросите за семейството, възрастните
граждани, жените и младежта. Министерството е отговорно за насърчаването и
подпомагането на дейностите, касаещи политиката на младежта в случаите, когато има
надрегионално значение и тя не може да бъде насърчавана и подкрепена само от
федералната провинция. Сътрудничеството между публични и непублични институции и
организации се определя от принципа на субсидиарност. Според този принцип
централният орган изпълнява само онези задачи, които не могат да бъдат изпълнявани от
лице, група или организация на местно ниво. Съвместна стратегия за младежта е била
разработена и въведена през декември 2019 г. от Федералното правителство. Тя има за цел
да включи младите хора във всички решения, които ги засягат. Младежката стратегия се
основава на „новата младежка политика“, която засяга семейните въпроси, възрастните
граждани, жените и младежта. Това прави видими общите интереси на милиони млади
хора между 12 и 27 години. Следователно в Германия всяка федерална провинция участва
в разработването и прилагането на дигитални стратегии. Федералното министерство по
икономическите въпроси и енергетиката има стратегия за 2025 г., чиято цел е да въведе
дигитални курсове във всички основни и средни училища. По подобен начин
Министерството на образованието, младежта и спорта на Тюринги също се стреми да
развие образователната инфраструктура в приблизително 850 държавни училища, за да
позволи на всеки ученик да получи достъп до дигитално обучение. Промяната в учебната
програма, съчетана със съответното обучение на учителите и промяната на училищните
онлайн портали, са част от тази стратегия. Държавата подпомага развитието на ИТ
инфраструктурата, включително развитието на мрежово и ИТ оборудване с безвъзмездни
средства.
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Младежката политика се е превърнала в ключов елемент и работа за Република Кипър.
Правителството обръща внимание на младежката политика и консултациите с младежта по
касаещите ги въпроси, като това е вписано като приоритет в дневния ред на държавните
служители. Преди това единствената политика, фокусирана върху младежта, беше
Националният план за действие за младежката заетост. Останалите политики бяха
насочени към цялото население (а оттам и към младите хора). Разработването на
Национална стратегия за младежта през 2016-2017 г. е крайъгълен камък, показващ
значението, което държавните служители отдават на младежката политика. Националната
младежка стратегия обхваща 8 области, подобно на младежката стратегия на ЕС. Въпреки
че това все още е доста изолиран документ, очертаващ основните елементи на други
съществуващи национални политики, насочени към младите хора, той определя
приоритетите по всяка тема, които следва да бъдат приложени от други органи за
следващите години. Националната младежка стратегия на Кипър е насочена към лица на
възраст между 14 и 35 години. Осемте основни области включват образование и обучение,
здраве и благосъстояние, участие, доброволчески дейности, социално включване,
младежта и света, творчество и култура. Тези младежки политики работят съвместно с
дигиталната стратегия на страната чрез области като Образование и обучение, Заетост и
предприемачество.
В България Националният стратегически документ за младежта, приет през 2010 г.,
обхваща следващото десетилетие и е актуализиран през 2014 г. Той има за цел да насърчи
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, да подобри достъпа им
до информация, младежкото доброволческо развитие и развитието на младите хора в
селските райони. Във връзка с дигиталните аспекти, стратегията също има за задача да
подобри достъпа на младите хора до Интернет и до електронното съдържание в
публичните библиотеки, да насърчи форми на неформално обучение и да включи
дигитално младите хора, живеещи в малки и отдалечени райони.
В Италия младежките политики са сравнително нови. Първата правна справка за „младите
хора“ се съдържа в чл. 31 от Конституцията „Републиката защитава майките, децата и
младите, като приема необходимите разпоредби.“ Младежките политики се основават на
принципа на равностойна юрисдикция между държавата и регионите - на принципа на
субсидиарност с активното участие на Третия сектор и младежките организации.
● Младежката политика се провежда на различни нива.
● На централно ниво е отговорност на Министерство на младежките политики и
Световната гражданска служба. Отделът се занимава с насърчаването на
младежките политики и ръководи националната програма за граждански услуги.
● На териториално ниво регионите и автономните провинции гласуват закони за
младежта.
Министерството на образованието и научните изследвания разработи и стартира 35-те
действия в Националния план с цел въвеждане на дигитални елементи в училищата.
Дигиталните технологии и устройства имат за цел да помогнат на учителите да преподават
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иновативно, като учащите се натрупват знания по активен и творчески начин. Този план е
съобразен с цялостната дигитална стратегия на страната. Въпреки това не включва
обучение на учители и училищен персонал, които да прилагат стратегиите. Този проблем е
съчетан с липсата на бърза интернет връзка и дигиталните разминавания в различните
региони в страната.
Контекстът на младежката политика в Северна Ирландия включва разглеждане на
деволюцията, при която някои въпроси са „запазени“ за правителството на Обединеното
кралство, а други са „прехвърлени“ на Асамблеята на Северна Ирландия. Националните
стратегии относно младежката работа идват от Министерството на образованието, което
носи пълната отговорност за младежката служба. То разпределя ресурси и капитал в
младежките услуги. Младежкият съвет на Северна Ирландия действа като орган-посредник
на Министерството на образованието и задачите му включват съвети към МО и други
органи във връзка с разработването и предоставянето на средства за Младежко
обслужване, координация и ефективно използване на ресурсите на Младежката служба.
По отношение на дигиталните компетенции CCEA играе ключова роля за въвеждането на
инициативи за дигитални умения като се преразгледат квалификациите за ниво A и общото
свидетелство за средно образование, както и обучения за учители.

И накрая, таблица 2 показва отговорите на анкетираните доставчици на образование, като
посочва тяхната информираност за националните стратегии в собствената им страна.
Въпреки че общата информираност е висока, заслужава да се отбележи, че анкетираните в
Швеция имат пълна информираност, а в другата крайност са немските доставчици, които
имат най-ниски нива на информираност.
Таблица 2: Познаването на националната стратегия за младежка работа във всяка
страна (По отношение на дигиталните умения и компетенции (Доставчици на
образование))

Да
Не

Германия

СИ
(n=11)

Кипър
(n=72)

5 (45%)
6 (55%)

56 (78%) 3 (37.5%)
16 (22%) 5 (62.5%)

(n=8)

Италия
(n=34)

България Швеция
(n=26)
(n=25)

Всичко
(n=176)

18 (53%)
16 (47%)

16 (62%)
10 (38%)

123 (70%)
53 (30%)

25 (100%)
-
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Проектът Connected Learning отговаря на призивите
за ангажиране, свързване и овластяване, както е
подчертано в Европейската младежката стратегия
Национални стратегии за младежка работа
съществуват в различни форми във всички страни
от ЕС
Има различни нива на осведоменост относно
политиката на ЕС, което показва необходимост от
по-широко ѝ разпространение

5.8 Сравняване на обучението спрямо маргинализираните общности
Правото на образование е универсално. Страните обаче са изправени пред
предизвикателства, относно равните възможности в достъпа до образование за всички.
Маргинализираните групи често остават отстрани на националните образователни
политики, като се пренебрегва правото им на образование. Във всички форми на обучение
има и редица предизвикателства, свързани с приобщаването.
Таблица 3: Профил на младите хора
СИ
(n=25)

Кипър
(n=26)

Германия
(n=10)

Италия
(n=46)

България
(n=50)

Швеция
(n=25)

Всичко
(n=182 )

20
18

23
22

25
25

24
23

25
24

21
21

23
-

12 (48%)
12 (48%)
1 (4%)

14 (54%)
12 (46%)
-

7 (70%)
3 (30%
-

16 (35%)
26 (57%)
4 (8%)

27 (54%)
23 (46%)
-

9 (36%)
16 (64%)
-

85 (47%)
92 (51%)
3 (2%)

9 (36%)
16 (64%)

3 (12%)
23 (88%)

5 (50%)
5 (50%)

14 (30%)
32 (70%)

14 (29%)
35 (71%)

5 (20%)
20 (80%)

49 (27%)
131 (73%)

Възраст
Най-честа
Средна
Пол
Мъж
Жена
Не е посочен
От маргинализирана общност
Да
Не

Младите хора от маргинализирани среди често са изложени на риск да напуснат
образованието си рано, да имат по-ниско образование и по-малък достъп до неформални
образователни възможности. Анкетираните доставчици на образование в това проучване
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(виж таблица 2), илюстрират, че по-голямата част от учащите се не са от маргинализирани
групи. Независимо от това 27% са счетени за такива и са достойни за разглеждане тук.
Швеция идентифицира социално-икономически уязвимите групи, възрастните хора и
родените извън Швеция. Тези категории са по-малко дигитално ангажирани и имат ниска
компютърна компетентност. През 2016г. 62% между 75 - 85 годишните са имали достъп до
интернет, но само 35% са били активни потребители. Възрастовата група 65 - 75 годишни е
с ниска дигитална компетентност, а жените са по-малко дигитално ангажирани и
компетентни от мъжете. Правителството предоставя подкрепа чрез публичните
библиотеки в Швеция. В годините 2018 - 2020 публичните библиотеки получиха мисията да
координират, финансират и инвестират в регионалните библиотеки като пресечна точка на
компетентност и развитие, където обществените библиотекари се обучават в процеса.
Друга общност, която се чувства маргинализирана, са младите хора, живеещи в
извънградски райони, тъй като те твърдят, че имат по-малък достъп до дигитални ресурси.
В Германия маргинализираните общности включват безработни, самотни майки,
имигранти и етнически малцинства. Маргинализацията в градовете се случва поради
пространствената сегрегация, тъй като маргинализираните общности обикновено са
концентрирани в специфични квартали. В градовете има по-малко възможности за заетост
на неквалифицираните работници. Неравенството в достъпа до жилища води до хомогенни
квартали с малко социална смесица. Акцентът е върху интеграцията и включването на
учащите се от две категории: хора с увреждания и мигранти. Традиционната немска
образователна система обаче не е фокусирана върху интегрирането на хората с
увреждания и има недостиг на обучени учители. Проблемът продължава, тъй като
сегашната система няма успех. Германия също се занимава с увеличаване на броя на
бежанците, особено от 2008 г. насам, което означава, че се изискват подготвителни класове
за деца, които не владеят немски език.
Кипър отчете две основни категории: хора с здравословни хронични проблеми или с
увреждания и такива, търсещи убежище. От общото население на възраст между 16 - 64
години, 12,2% имат здравословни хронични проблеми или увреждания. Държавата
предоставя подкрепа за тези в основното и средното образование чрез специални
училища, въпреки че през последните двадесет години тенденцията е да се интегрират тези
ученици в редовни училища. Този ход обаче оставя на специалните училища ролята да
предоставят услуги, а не образование. На ниво висше образование има различни начини,
насочени към улесненото влизане в държавни университети. Шест процента от всички
позиции в университетите са запазени за лица със сериозни здравословни или други
проблеми. Има и образователни центрове за възрастни, които предлагат безплатни
курсове за хора с увреждания над 75%. Във връзка с лицата, търсещи убежище, 18,8% от
имигрантите са на възраст между 15 - 29 години. Според Закона за бежанците децата могат
да се запишат в основно или средно образование в рамките на три месеца от датата на
кандидатстване. Министерството на образованието и културата признава трудностите,
създадени от езиковата бариера, и организира допълнителни часове по гръцки език за
хората, които не го. Те се провеждат в специфични държавни училища. Доброволческият
сектор също участва с неправителствени организации като Кипърският съвет за бежанци.
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HelpRefugeesWork е безплатна онлайн платформа, насочена да помага на мотивирани
бежанци да намерят контакт с работодатели и доставчици на обучение.
В България маргинализираните общности са бедните и инвалидите. През 2018 г. 38,9% са
изложени на риск от бедност или социално изключване и 63,7% от хората с увреждания са
поели същите рискове. Правителството разработи Национална стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване. Мерките включват подкрепа за
посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони и от
семейства с ниски доходи. Основните предизвикателства за уязвимите групи са достъпът
до информация и комуникация. Има допълнителна програма за изравняването на
възможностите и включване на деца и ученици от уязвимите групи. Тя насърчава равният
достъп до образование за всички ученици, включително тези в риск и предоставя
допълнителна подкрепа за личностното развитие на тези със специални нужди.
Италия е дом на няколко различни етнически групи. Основните маргинализирани
общности са ромите и имигрантите. Ромите формират най-голямото етническо малцинство
в Италия, състоящо се между 120 000 и 180 000 човека. Мнозинството от тях нямат
италианско гражданство и живеят в самостоятелни райони без достъп до основни здравни
грижи. Третият сектор с помощта на неправителствените организации подпомагат ромите,
включително и за тяхното образование. Провеждат се езикови курсове както за млади, така
и за възрастни, като се предпочита практическото образование. Другата маргинализирана
категория, имигранти и чужденци, също се подпомага от НПО и организации с нестопанска
цел. Подкрепата е минимална и държавата и нейните закони, са донякъде неблагоприятни
спрямо тези групи.
В Северна Ирландия историята е поставила нещата различно. Това е най-малко етнически
разнообразният регион във Великобритания и основният въпрос включва начина, по който
населението вижда себе си: британци или ирландци. Малцинствата в Северна Ирландия,
макар и много малко, включват азиатци, негри, смесени и Пътуващите. Държавата
защитава общността на Пътуващите от дискриминация чрез законодателството си за
расовите отношения. Всъщност това е единствената група, защитена от законодателството.
Публичният сектор и доброволческите агенции създадоха междуведомствен форум,
Форум на Пътуващите. Съобщава се за нарастване на расистките инциденти в Северна
Ирландия с нисък процент на съдебно преследване. Установени са пречки пред
интеграцията в области като заетост, образование, здравеопазване или жилищно
настаняване. Стратегията за расово равенство на Северна Ирландия в периода 2015 - 2025г.
е насочена към решаване на проблема. Фокусът е основно върху двете общности британци
/ ирландци и усилията за предотвратяване на сектантството. Има малко програми за
Пътувщите, въпреки че те представляват историческото малцинство в Северна Ирландия.
По подобен начин има недостатъчна подкрепа за другите етнически групи и имигранти.
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Фигура 7: Диаграма на маргинализирани общности в партньорските държави






Малко над ¼ от младите хора са определени като
маргинализирани
В страните от Европа има различия в нивата на
подкрепа за маргинализирани общности,
вариращи от правителството, развито до социалния
и третия сектор
Има различни видове маргинализирани общности:
Хронични здравословни проблеми и
инвалидност
Лицата, търсещи убежище
Възрастни
Бедни
От отдалечени райони
Безработни
Самотни майки
Етнически малцинства
Имигрантите

5.9 Акредитация/Валидиране в партньорските страни
Формалното обучение се отнася до това, което се случва в системата на образование и
обучение на дадена държава. Това е официално, структурирано, организирано от публични
организации или признати частни институции и дава резултати с официално
сертифициране и формално ниво на квалификация, което се признава от съответните
национални образователни органи. Процесът на признаване е известен като акредитация.
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Формалното образование обикновено се организира като редовно обучение и е
непрекъснат процес, разделен на етапи. То обхваща основното, прогимназиалното,
гимназиалното и висшето образование, което завършва с постигането на степен или
професионална квалификация, диплома или признат сертификат.
Независимо от това, съществува необходимост от свързващ механизъм между
акредитирани квалификации, придобити в различните европейски държави. Европейската
квалификационна рамка (ЕКР)11 е обща европейска референтна рамка, чиято цел е да
направи квалификациите по-четими и разбираеми в различните страни и системи.
Обхващайки квалификациите на всички нива и във всички подсистеми на образование и
обучение, ЕКР предоставя цялостен преглед на квалификациите в 39-те европейски
държави, които понастоящем са включени в неговото прилагане (вижте фигура 8 по-долу).
Всички страни-партньори, участващи в проекта Connected Learning, участват в ЕКР.
Фигура 8: Десет години от създаването на ЕКР

11

Описанието е достъпно на: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Ученето през целия живот е път към личностното развитие и признаването му е от голяма
полза за постиженията на младите хора и приносът им към обществото. Въпреки това
влиянието на традиционните форми на образование остава силно, като неформалното и
информалното обучение често се игнорират и подценяват. Затова Препоръката на Съвета
от 2012г. е да се насърчи по-систематичният подход към валидиране, за да се увеличи
видимостта и стойността на неформалното и информалното обучението, което се
осъществява извън системите за формално образование и обучение.
Признаването и утвърждаването на неформалното обучение обаче остава основно
предизвикателство за европейската политика и съществува необходимост от създаване на
системи, които да позволяват на хората да идентифицират, документират, оценят и
сертифицират своето неформално обучение, за да подкрепят кариерното си развитие. Това
е основна цел и за проекта Connected Learning.
Съществуват 4 типа признание:
● Официално признаване означава „валидиране“ на резултатите от обучението
и „сертифициране“ на учебния процес чрез издаване на сертификати или
дипломи, които официално признават постиженията на дадено лице
● Политическото признаване означава признаването на неформалното
образование в законодателството и / или включването на неформалното
обучение / образование в политическите стратегии и участието на
доставчиците на неформално обучение в тези стратегии
● Социално признаване означава, че работодателите признават стойността на
придобитите в неформални условия компетенции, извършена работата, както и
равностойността на организациите, предоставящи тази работа
● Самопризнаването означава оценката от страна на човека придобил
конкретните способности от обучението и тяхното евентуално използване в
други области.

За да се справят с предизвикателствата около признаването на неформалното обучение,
Mozilla и фондация MacArthur стартира проекта „ Открити значки “ („Open Badges“, 2011г.).
Целта е да се предостави цифрова значка, която да се използва от всеки, за да се потвърди
признаването на постиженията в обучението му и да получи акредитация за него. Освен
постиженията в обучението, Отворените значки са прости обекти, съдържащи
изображение с вградени (мета) данни, по-специално:
●
●
●
●
●

Кой е получателят на значката
Кой е издал значката
Критериите за придобиване на значката
Какви са подкрепящите доказателства, отговарящи на критериите
Кои e одобрил значката - одобрението е средство за повишаване на
репутацията
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Комбинацията от тези метаданни представлява потвърждение, т.е. постижение или
резултат, който може да бъде потвърден от получателя на значка заедно с нейната
автентичност / цялост.
Фигура 9: Как работят отворените значки 12

Отворените значки, благодарение на техническата си опростеност и международна
стандартизация, имат много нисък праг на достъп до световно признаване на обучението.
Тяхната опростеност също е предимство, що се касае до системите за разпознаване,
независимо дали формални или информални. Основното предизвикателство при
отворените значки не е техническо, а мисленето на тези, които ги използват: Отворените
значки са за разпознаване на наученото, като това, което Lego ™ представлява в
инженерството: те могат да бъдат използвани за представяне на нови дизайни или
копиране на съществуващи. Системата „Отворени значки“ има голям потенциал, но
информираността сред заинтересованите страни може да бъде различна
транснационално, в „Connected Learning “ ще бъдат използвани отворени значки, а
събитията за разпространение и мултиплициране на проекти ще служат за изграждането
на тази информираност.
Следващите раздели представят настоящото състояние на партньорските държави,
относно акредитация и валидиране както на формално, така и на информално обучение:
В Швеция акредитацията е доста напреднала, като формалното и информалното обучение
носят акредитации. Акредитацията за неформално дигитално обучение има различни
12

https://openbadges.coerll.utexas.edu
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форми: дипломи, сертификати или разрешителни. Някои от тях са признати, в конкретни
професионални области, докато други се издават само с цел подобряване на
автобиографията.
В Германия дигиталното обучение е включено както във формалното, така и в
неформалното обучение. Област Тюрингия и нейните университети въз основа на
съществуващи инициативи разработиха съвместна стратегия за дигитализация. Целта е да
се създаде цялостна концепция, която да може да бъде използвана от отделни
университети, защото те могат да компенсират структурните дефицити.
Кипър е в процес на разработване на мярка за признаване на умения, придобити чрез
неформално и информално обучение. Междуведомственият правителствен комитет има
задачата да създаде план за действие с пилотен тест, разработен за започване на
изпълнението. Успоредно с това Министерството на образованието и културата също е в
процес на разработване на Национална квалификационна рамка, която ще обхване всички
нива и видове квалификации, включително формалното и неформалното обучение.
В България диплома се издава след завършване на средно или висше образование.
Дипломи или сертификати се присъждат и за много неформални дигитални обучения,
които се признават в цялата страна, тъй като те използват като образци формуляри,
издадени от Министерството на образованието и науката. Някои работодатели изискват
дипломи (за приблизително 40% от кандидатите), но мнозина са доволни от наличието на
практически опит, докато други предлагат начални позиции за студенти, които все още
учат. Към момента няма разработена система за валидиране на компетенции, придобити в
процеса на работа, от неформално или информално обучение.
Акредитацията за формално дигитално обучение не е хомогенно разпространена в цяла
Италия. Формалното образование има собствена система за акредитация, която е обща за
цялата страна. Дипломата от гимназията се признава от работодателите. Дигиталното
обучение в програмата се предвижда да бъде конкретно свързано с дигиталните умения и
компетенции. Неформалното дигитално обучение има собствена специфична система за
акредитация. Издава се документ, удостоверяващ постигнатото образование.
Акредитираните образователни центрове предлагат магистри, изпълнителни програми и
учебни продукти, признати на национално ниво и изцяло приети от работодателите.
Неформалното дигитално обучение е разпокъсано в Северна Ирландия и по-голямата част
от него не е акредитирана. Освен това няма единна мярка за дигитална компетентност
освен тази, която се намира във формалното образование. Дигиталното обучение все
повече се признава като жизненоважна част в официалната учебна програма. Висшето
образование също разглежда дигиталните умения, като начин за допълване на
придобитите компетенции от студентите. Допълнителното образование в Северна
Ирландия, състоящо се от шест регионални колежа, е основният доставчик на
професионално и техническо образование. Дадената от него акредитацията, е
разнообразна и се оказва изключително важна за икономиката на Северна Ирландия.
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Таблица 4: Обобщение на акредитацията във формалното и неформалното обучение
Акредитация на
формалното
дигитално обучние

Швеция

Северна Германия
Ирландия

Кипър

България Италия

Формално
обучение
Акредитационна
система от
доставчиците на
формално
образование













Неформално
обучение
Дипломи



Сертификати



Разрешителни








В процес на
развитие
Няма единен,
признат подход за
валидиране







● Очевидно е, че липсва съгласуваност по
отношение на акредитацията, която трябва да
бъде адресирана в Европа и в рамките на
държавите.
● Това подкрепя необходимостта от проекти като
Connected Learning, за да се подобри учебното
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преживяване и да има договорени и признати
методи за акредитация.
● Отворените значки играят ключова роля в
методологията на Сonnected Learning

5.10 Примери на добри практики
Има редица предложения за добри практики в цяла Европа, което включва и страните
партньори. Те предоставят възможност за обучение и информиран избор в рамките на
проекта Connected Learning, и също така дават шанс за бъдещи сътрудничества и съвместни
усилия в подкрепа на младите хора и обучението в цяла Европа.
Като част от проект, финансиран по програма Еразъм, Швеция се стреми да развие
експертни центрове. „KnowHubs“ - Vifin (виж по-долу), например, ще включва различни
нива на образование –висше и професионално образование в университет\колеж, средно
образование (насочено най - вече към възрастни и с преподаване на шведски език за
имигранти), образование, осигурено от народни гимназии и др. Образованието ще се
предоставя както лице в лице, така и дигитално.

Фигура 10: Know Hub в Швеция
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В момента съществуващите експертни центрове са базирани в няколко малки общини.
Някои от тях предлагат основно и\или професионално образование за възрастни, както и
шведски за имигранти. Част от програмите за професионално образование и обучение
(ПОО) осъществяват връзки и с работната среда. Има и медиатори, които откриват
специфичните нужди, свързани с квалифицираната работна ръка и дигиталните
платформи. Чрез тези платформи учащите се имат достъп до желаните курсове. Те могат да
ги филтрират въз основа на доставчици, видове курсове и географски региони (виж
allastudier.se и distansutbildningar. SE).
Подобно на Швеция, в Германия има Обучителни карти, град или регион на обучение,
които използват дигиталните технологии, за да картографират възможностите за по-лесно
учене. Те надграждат интересите на учащите се и ги свързват с определена област13. Има и
няколко платформи, улесняващи достъпа до различни онлайн курсове.
Концепцията за „Обучителни градове“ (Learning City) е по-малко известна в Кипър.
ActivityGoGo е уебсайт, включващ карта, на която потребителите могат да намират курсове
и дейности намиращи се около тях. Въпреки това, тя е насочена повече към развиване на
хобита, а не на умения за работа. От своя страна принципът на онлайн регистър помага на
младите хора в процеса им на търсене и намиране на възможности за развитиe. Това
показва някои паралели, чиято цел е свързването на младите хора в желаното от тях
обучение, както е предложено и от проекта Connected Learning.
Фигура 11: Activity GoGo Кипър

13

например, https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-ommission/evidence/learningcities-and-regions-historical-review.pdf)
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Myseminars е друг уебсайт, предлагащ различни възможности за обучение на
професионалисти. Има сертифицирани курсове по различни теми, но няма функциите на
картата. Това затруднява хората да идентифицират курсовете в близост до тях, но осигурява
средство за търсене на курсове и семинари, които ще допринесат за професионалното
развитие на участника.

Фигура 12: MySeminars Кипър

Въпреки че нито България, нито Италия предоставиха конкретни примери. „The Talent
Garden “, може да се разглежда като най-добра практика, що се отнася до неформалното
дигитално обучение в Италия. Основана в Бреша, Италия през 2011 г., сега е водещата
европейска мрежа за сътрудничество и образователен институт за дигиталната и
технологична общност с мрежа от 26 кампуса в осем държави.14
The Talent Garden е по-скоро виртуална общност. Въпреки че не предоставя карта за
обучение и средства за валидиране, дава представа за това как дигиталните платформи

14

Talent Garden (https://talentgarden.org/about/)
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стават все по-популярни, тъй като обединяват младите хора в мрежите за развитие на
техните умения, растеж и поддържане на съвместно сътрудничество.
Фигура 13: Talent Garden Италия

В Северна Ирландия най-добрите практики се ръководят от промишлеността. Kainos,
софтуерна компания със седалище в Белфаст, влезе в партньорство с Университета на
Кралицата. Взаимната им полза произтича от разработването на курсове, като
същевременно предоставя възможности за служителите на компанията, които могат да
придобият допълнителна квалификация чрез дистанционно обучение. Организацията
предлага и кариерно развитие за студенти, въпреки че някои от нейните програми са под
формата на летни лагери или стажови програми. Това е пример за сътрудничество в
обучението, но не включва картографиране или персонализирани опции извън
служителите на компанията.
Други примери включват Министерството на икономиката, което действа като посредник
между индустрията и работната ръка. Разработват се възможности за обучение, с чиято
помощ ще бъдат изпълнени изискванията на индустрията. Освен това, на ниво държава,
Digital NI 2020 е действащият проект, предназначен да подобри дигиталната платформа в
Северна Ирландия.
Примерите за добри практики са очевидни в различни форми в цяла Европа, въпреки че
този доклад заключава, че няма подобно предлагане като картографирането на Connected
Learning, акредитацията и учебните маршрути, които се разработват като част от настоящия
Еразъм+ проект.
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● Примерите на добри практики са очевидни в
различни форми в цяла Европа
● В доклада се заключава, че няма подобно
предложено картографиране като това на проекта
Connected Learning, също и акредитация и учебни
маршрути, които се разработват като част от
настоящия Еразъм+ проект.

6. Заключения и Препоръки
Сравнителният доклад подчерта значителните разлики между страните участнички,
особено по отношение на тяхната текуща дигитална конкурентноспособност. Докато
Швеция, Обединеното кралство (Северна Ирландия) и Германия държат най-високия
показател за дигиталното ниво в Европа, Кипър, Италия и България са поставени под
средното ниво. Причините могат да включват бившия политически климат (България при
комунизма до 1989 г. и проблемната история на Кипър), както и забелязани географски
различия, влияещи върху цялостното представяне на страната (Италия).
Съществува консенсус, що се касае до наличието на дигитални умения за развитието на
настоящите икономики. Това беше доказано в дигиталните стратегии на страните
партньори, които са въвели часове по информационни технологии в училищните учебни
програми, като в някои случаи те са въведени още в началното училище.
Дневният ред на ЕС 2020 се фокусира върху развитието на младите хора, особено от
маргинализираните групи, и разширяването на техния достъп до различни възможности с
акцент върху неформалното и информалното обучение. Освен важността от наличието на
квалифицирани млади хора за бъдещето на една страна, няма съставена обща формална
дефиниция за това какво представлява младежката работа, а в някои случаи дори няма
официални данни за броя на младежки работници. Всяка страна участничка предлага свое
тълкуване на Младежката работа, което също се изразява във вътрешно провежданите ѝ
дейности и / или инициативи. Това се отразява допълнително и на останалите
заинтересовани страни, които включват различните органи, занимаващи се с въпроси,
свързани с младежта, както и доставчиците на младежка работа и тези, които участват в
образованието и обучението.
Като такива бяха отбелязани различия във връзка с видовете формално, неформално и
информално дигитално образование, техните доставчици и предлагани квалификации.
Сред шестте страни-партньори Швеция се разглежда като особено добър пример, тъй като
предлагането на дигитално образование и квалификации превъзхожда недигиталните.
Всяка страна партньор показа малко различни примери, без съмнение, повлияни от
специфичния фокус на всяко правителство.
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Както беше отбелязано по-рано, фокусът на дневния ред е върху маргинализираните млади
хора. В суровите реалности на днешния свят повечето страни участнички идентифицират
като свои маргинализирани общности най-вече имигранти и / или търсещи убежище. Това
прави този проект още по-важен, действайки като средство за преодоляване на
пропуските, съществуващи не само в една конкретна страна, но и във всички държави
партньори.
Следващите фази, както се вижда от фигура 2, са предназначени да създадат устойчиво и
ориентирано към младежта решение за участието на младежки организации, градове,
региони или съвети. Те от своя страна да картографират, предоставят, оценяват, признават
и утвърждават разнообразните възможности за обучение на младите хора в цяла Европа
(ConnectedLearnning@YW).
От този доклад са направени следните основни препоръки.
-

-

-

-

Необходима е по-ранна ангажираност на младите хора за развитието на техните
дигитални умения
Необходим е европейски подход за развитие на дигиталните умения чрез различни
видове обучение – проектът Connected Learning maps подкрепя това
Необходимо е да се разработи съгласувана дефиниция за младежката работа в
Европа, която всички страни могат да използват
Важно е да се създадат съгласувани национални и европейски рамки, служещи за
развитието и управлението / подкрепата на младежката работа
Международните програми за младежка работа, подобни на Еразъм+ по отношение
на мобилността и финансирането, са жизненоважни за развитието на тази област
Акредитацията на младежката работа, особено от неформален характер е
жизненоважна – Connected Learning подкрепя това
С напредването на дигиталните умения и компетенции неформалното обучение е
от решаващо значение. Заради това развитието и предоставянето на платформа като
Connected Learning става още по-важно.
Платформата Connected Learning е необходима разработка в Европа, за да отговори
на призива за действие на ЕС в областта на дигиталните технологии
Неформалното обучение е по-малко регулирано и контролирано от формалното
обучение, което представлява значителна пропаст в европейския подход за
предлагане и акредитация
Има нужда от начин за акредитация / формализиране на неформалното обучение
за младите хора, което е ключов резултат за проекта Connected Learning
Няма припокриваща се точка на истината / източник на информация за доставчиците
на неформално обучение и техните предложения, което е критична пропаст,
адресирана от проекта Connected Learning
Очевидна е необходимостта от по-близка връзка между националните стратегии за
работа с младежи в цяла Европа - това ще допринесе за по-ефективното постигане
на целите на ЕС. Една такава дейност, която адресира нуждите на младежката
стратегия на ЕС, е проектът Connected Learning. Друг призив е конкретизирането в
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-

тълкуването и функционирането на стратегията на ЕС за младежта в странитечленки. Основен проблем, който пряко се отразява на това, е необходимостта от пошироко разпространение на националната стратегия за младежта в Европа, така че
тя да може да бъде приложена от повече страните членки
Свързаното обучение и акредитация на отворените значки ще осигури
общоевропейска платформа / решение за акредитирано обучение за всички
заинтересовани страни, използващи тази система. Следователно резултатите от
проекта трябва да бъдат подкрепяни и поддържани извън живота на финансирания
проект.
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