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ОТНОСНО ПРОЕКТА: 
 

 

 
 

Проектът "Младежки посланици на неформалното образование" стартира 

реализацията си през ноември, 2019 г. Проектът събра партньори от 11 държави: 

Association for the Development of Volunteering Novo Mesto (Ново Место / 

Словения), Сдружение „Бъдещето сега“ (София / България), Kosovo Center for 

Diplomacy (Пристина / Косово), United Societies of the Balkans (Солун / Гърция), 

Youth4Society (Тирана / Албания), Center for Intercultural Dialogue (Куманово / 

Северна Македония), Association for Democratic Prosperity - Wall (Подгорица / 

Черна гора), NGO IUVENTA (Шабац / Сърбия), Turk Girisim ve is Dunayasi 

Konfederasyonu (Истанбул / Турция), TDM 2000 (Каляри / Италия), както и LDA 

Mostar, който е и лидер на проекта. 

 

Проектът има за цел да насърчи участието в дейности в областта на неформалното 

образование и да популяризира значението на валидирането и признаването на 

компетентности, придобити извън формалната образователна среда чрез 

използването на иновативни методологии. 
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Проектът се стреми да подчертае всичко, което е направено до момента в рамките 

на участващите страни, чрез дейности, организирани след стартовата среща в 

Северна Македония. 

За определен период от време пандемията от COVID-19 прекъсна изпълнението 

на дейностите, но благодарение на ентусиазма на нашите партньори и 

мотивацията на младите хора, ние продължихме с тях веднага щом се създадоха 

условия за това. 

 

Проектът се основава на неформалното образование и работи върху 

разработването на нова методология "Посланик на неформалното образование 

сред младежта", обучени млади хора, които могат да използват подхода 

"връстници обучават свои връстници", представяйки своя опит с цел да вдъхновят  

други млади хора и съответните участници да оценят и използват по-добре 

възможностите на неформалното образование. 

 

КАКВО РЕАЛИЗИРАХМЕ С ТОЗИ ПРОЕКТ: 

 
Първата дейност, с която проектът официално започна, беше стартовата среща. 

Тя се проведе в Куманово, Северна Македония, през януари 2020 г. По време на 

нея партньорите имаха възможност да се запознаят, да споделят опита си по 

отношение на неформалното образование, както и да работят заедно по 

дейностите, които ще бъдат реализирани през следващия период. Срещата 

послужи и за постигане на по-добро разбиране на самия проект, за разпределяне 

на задачите и за подбиране на най-добрия възможен модел на комуникация. 
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Втората дейност беше официалното откриване на конференция в 11-е държави - 

участници в проекта. Заради ситуацията, която ни сполетя, не всички партньори 

имаха възможност да организират конференция на живо, вместо това го 

направиха чрез онлайн платформи и по този начин поканиха заинтересованите 

страни и младите хора да се включат в представянето на проекта, както и в 

участието в него. Конференциите събраха общо над 500 души, които успяха да се 

запознаят със самия проект. 

 

Нещо, на което всички партньори със сигурност обърнаха огромно внимание, е 

третата дейност, а именно проучване за вече съществуващи политики за 

признаване и валидиране на неформалното образование, както и каталог от 

успешни истории на млади хора, участвали в неформални дейности. Интересно е 

да се отбележи, че в повечето страни, участващи в проекта, няма разработени 

политики, които да признават неформалното образование, но чрез други дейности 

ги прилагат и са признати в някои други закони. Също така успешните истории 

на Исидора, Андрияна, Милош, Анджела, Иван, Анна, Мелиса, Янис дадоха 

удовлетворение и мотивация на младите хора да кандидатстват по проекта и по 

този начин да дадат своя скромен принос за по-доброто разбиране на света 

относно неформалното обучение. 
 

 

Нещо, което всички чакаха и което означаваше самото продължаване на проекта 

бе младежкият обмен в Каляри, Италия, на 1-и август 2021 г. Обменът бе 

организиран от организацията TDM 2000, която е и партньор в самия проект. На 

него се събраха около 25 младежи от 11-те държави с цел обмяна на идеи, мнения 

и информация относно неформалното обучение. По време на обмена младите 

хора имаха възможност да научат какво представлява то и да се запознаят с 

методите за признаването и валидирането му в Европа, както и по какъв начин 

младите хора могат да допринесат за неговото популяризиране в страните, които 

са част от проекта. Това обучение послужи и за създаване на мрежа от млади 

посланици, които в бъдеще ще бъдат част от проекта в родната си страна. 
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дна от най-интересните дейности беше наблюдението на работа, при която по 

един младеж от всяка държава отиде в друга държава за период от 3 седмици, с 

цел да "наблюдава" работата на съответната организация на място и да даде 

предложения за бъдещи дейности, които да бъдат изпълнени. Това допълнително 

ще обогати тяхното преживяване, опит и ще им помогне да научат нови неща и 

да опознаят нова култура. Досега са осъществени 11 "наблюдения на работа", като  

Елза беше в Истанбул, Мелиса в Солун, Даниела в Мостар, Наталия в Ново Место, 

Грета в Подгорица, Камила в Каляри, Анджела в Куманово, Сена в Шабац... 

Можете да прочетете повече за техните преживявания на Фейсбук страницата: 

https://www.facebook.com/YAMNFL 

https://www.facebook.com/YAMNFL
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През ноември 2021 г. в Мостар беше организирана междинна среща за оценка и 

мониторинг на текущите дейности по проекта, както и мониторинг на качеството 

и организацията на други дейности. По същото време беше организиран и още 

един младежки обмен, който събра около 25 участници. По време на него 

младежките посланици споделиха опита си от наблюдението на работа, разказаха 

за неформалното образование, за направеното проучване и като акцент направиха 

план за следващата дейност, която ще бъде организирана в 11-те държави, които 

са участници в проекта, както и в регионалните информационни пунктове и на 

местните семинари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Във всяка страна съответните партньори, заедно с младежките посланици, 

откриха регионални информационни пунктове, където младите хора могат да 

получат информация за всичко, свързано с неформалното образование. Участие в 

конференцията за откриването на тези пунктове можеха да вземат различни 

заинтересовани страни, млади хора, компании, институции, организации, които 

се занимават с тази тема или планират да се занимават с нея в бъдеще. 

 

Местните дейности в 11-те държави събраха повече от хиляда души. Във всяка 

страна бяха проведени по 4 семинара с цел да се гарантира по-голямо участие на 

обществеността, както и да се достигне до повече селски райони, където идеите 

на неформалното обучение обикновено са по-малко познати. Самите младежки 

посланици работиха по създаването и провеждането на семинарите. В 4 различни 

семинара те трябваше да включат различни заинтересовани страни: осигуряващи 

образование (училище/ университет), регионална институция и компания. 
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Работните срещи послужиха и за подбор на участници за младежкия обмен в 

Истанбул. 

 

Последният младежки обмен по проекта се проведе в Истанбул, където се събраха 

около 55 участници. Те бяха млади хора, които досега не бяха участвали пряко в 

проекта. На този обмен повечето от младите участници за първи път се докоснаха 

до неформалното образование. 

 

Това, което е на дневен ред и по което се работи в момента, е изготвянето на 

политика за признаване и валидиране на неформалното обучение. След събиране 

на идеи от младите хора по време на местните дейности, младежките посланици 

дадоха своя допълнителен принос и идеи относно признаването и валидирането 

на този тип обучение. 

 
 

ПОЛИТИКИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА 

НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В СТРАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В 

ПРОЕКТА: 
 

Предишна публикация, направена в рамките на проекта "Младежки посланици", 

съдържаше преглед на фактическото положение в страните, участващи в 

проекта. 

 

Припомняме, че ЕС и Съветът на Европа определят неформалното образование 

като целенасочено и доброволно образование, което се провежда в различни 

среди и ситуации и за което обучението и ученето не са непременно единствената 

или основната им дейност. 

 

Валидиране на неформалното образование и неговото признаване в страните, 

които участват в проекта, на практика не съществува. 

 
 

АЛБАНИЯ 
 

В Албания няма специален закон за неформалното образование, но то е включено 

в различни национални стратегии за образование на гражданското общество в 

рамките на плана за действие за периода 2015-2020 г. 

 

Закон № 75/2019 "За младежта" определя младежкото неформално образование 

като всяка дейност, организирана и адаптирана за младите хора, извън системата 

на формалното образование, която е основана на нуждите и интересите на 

младите хора, принципите на доброволчеството и активното участие на младите 
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хора в учебния процес, за развитие на личния потенциал, активна роля в 

обществото и достъп до пазара на труда. 

 

В член 7 от този закон се посочва, че звената на местното самоуправление 

разработват и изпълняват регионални политики в областта на младежта и 

отговарят за насърчаването на доброволчеството сред младите хора, тяхното 

неформално образование и др.. 

 

Съгласно член 14 младежката работа се осъществява чрез ангажиране и 

активизиране на младите хора в дейности, които отразяват техните нужди, 

интереси, идеи и опит. Чрез този процес на неформално учене младите хора 

придобиват знания, умения, ценности и нагласи, необходими за личностно 

развитие, социално приобщаване и активно гражданство. 

 
 

БЪЛГАРИЯ 
 

В България професията „младежки работник“ се регламентира от Закона за 

младежта (2012 г.), чийто текст гласи, че това е възрастен, който е преминал 

специално обучение за работа с млади хора. Националната стратегия за младежта 

(2012-2020 г.) разглежда младежките работници като основен ресурс за постигане 

на целите на младежката политика, описвайки ги като "специалисти, които играят 

ключова роля в личностното, социалното и икономическото развитие и 

овластяването на младите хора". По-късно тази професия е въведена и в 

Националната класификация на професиите и длъжностите в България. 

 

Накратко, професията "младежки работник" е законово призната в България, но 

това, което обикновено се разбира под "младежки работник", е "социален 

работник", а това е малко по-различно. Една от съществените разлики е, че при 

младежката работа младите хора са в центъра на вниманието и има добри 

възможности за превантивна работа, докато при социалната работа младите хора 

по-често са в маргинални позиции. 

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 

Сертифициране – това е публикуване на съответни документи за образование, 

които потвърждават, че резултатите от обучението и уменията, придобити от 

дадено лице чрез формално или неформално образование, са проверени и 

потвърдени от компетентните органи в съответствие с предварително установени 

критерии и стандарти. 
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След завършване на официални програми за обучение на възрастни: начално и 

средно образование или техните отделни части, както и обучение и 

преквалификация, на участниците се издават официални документи - 

удостоверения и дипломи, които имат същата валидност като сертификатите, 

получени по време на редовно образование, или официални сертификати, 

валидни за завършени програми за обучение. 

 

Образованието за възрастни в даден занаят, както и издаването на документи, 

придобити чрез полагане на изпити, се уреждат с наредбите в областта на 

образованието за възрастни и / или наредби за занаятите. 

 

ГЪРЦИЯ 

 
В Гърция понастоящем няма изчерпателна национална рамка за валидиране на 

неформалното образование. Правна рамка, основана на общи принципи за 

цялостното формално образование и обучение на възрастни, все още не е 

създадена и инструменти за документиране на знания, умения и компетенции, 

придобити чрез неформално образование и учене не са разработени системно. 

 

Образованието, предоставяно в организиран образователен контекст извън 

системата на формалното образование, може да доведе до придобиване на 

национално признати сертификати. То включва професионално обучение, учене 

през целия живот и основно образование за възрастни. То има за цел да подобри 

редица умения и компетенции, да даде гласност сред обществото, да помогне на 

хората при процеси за вземане на решения и за изграждане на тяхното 

самочувствие. Неформалното образование също трябва да бъде доброволно и 

достъпно за всички, за да продължи разработването на проекти за такива уязвими 

групи. 

 

От друга страна, за да се разбере по-добре развитието на признаването на 

неформалното образование в Гърция, е важно да се подчертаят дефинициите, 

използвани в страната по отношение на неформалното обучение и да се сравняват 

с тези, дадени в Препоръката на Съвета от 2012 г. относно признаването на 

неформалното образование. Неформалното образование няма същото 

определение в Гърция, както в други страни. 

 

Съгласно гръцкото законодателство (Закон 3879/2010) неформалното 

образование включва: 

 

● Начално професионално обучение; 

● Продължаващо професионално обучение; 

● Основно образование за възрастни; 
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● Клас по чиракуване - четвъртата година след завършване на професионалната 

гимназия; 

 

ИТАЛИЯ 

 

Закон № 92/2012 за реформата на пазара на труда дава официално определение за 

учене през целия живот: "ученето през целия живот се отнася до всички учебни 

дейности, които се извършват формално, неформално и неофициално през целия 

живот с цел подобряване на знанията, уменията и компетенциите в личен, 

граждански, социален и/или трудов аспект". 

 

Неформалното учене е доброволно избрано учене, което се осъществява извън 

системата на формалното образование и обучение. То се провежда във всяка 

организация, работеща за целите на образованието и обучението, също и в 

доброволчески организации, национални организации на държавната служба, 

частни организации от социалния сектор или компании. 

 

Неофициалното учене се отнася до дейности, които се извършват в ежедневието, 

на работното място, у дома и в свободното време, дори без да е направен 

преднамерен избор за тях. 

 

Освен това, същият този закон предвижда създаването на национална обществена 

система за сертифициране на компетенциите въз основа на минимални стандарти 

за услуги и която да е единна в цялата страна. 

 

"Сертификатите, които могат да бъдат сертифицирани" представляват 

структурирана комбинация от знания и умения, които могат да бъдат признати 

като формиращи кредити чрез специална процедура за валидиране на 

неформалното и неофициалното учене. Сертифицирането на компетентности се 

определя като обществена дейност, която осигурява прозрачност на обучението 

и признаването му, в съответствие с целите, определени от Европейския съюз. 

Сертификатът, дипломата или квалификацията официално потвърждават, че 

оценката и валидирането са извършени от държавна институция или оторизирана 

структура. 

 

КОСОВО 
 

Косово има разработена национална регулаторна рамка, която е в съответствие с 

Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и 

самостоятелното учене. Основната политическо-правно рамка е налице, а 

вторичното законодателство се прилага от 2019 г. Регулаторната рамка обхваща 
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както висшето образование (ВО), така и професионалното образование и 

обучение (ПОО), включително началното и непрекъснатото ПОО, но не и 

основното образование. 

 

Условията за валидиране са свързани с Косовската квалификационна рамка (КРР) 

и само квалификации, одобрени и регистрирани в КРР, могат да бъдат 

присъждани чрез валидиране на предходно обучение. Резултатите от обучението 

са референтни точки за валидиране, което позволява придобиването на частични 

или пълни квалификации чрез валидиране на предишно обучение. 

 

Процесът на валидиране се състои от четири етапа: 

● Идентифициране; 

● Документиране; 

● Оценка; 

● Сертифициране на резултатите от обучението. 

 

Всички те се подпомагат от напътствия и консултации от специалисти по 

валидиране, като координатори, ментори и вътрешни и външни оценяващи. 

Участието на социалните партньори обаче е много слабо и в съчетание със слабия 

ангажимент на правителството да отпусне ресурси за допълнителен персонал на 

Националния квалификационен орган (NQA) остава най-голямото 

предизвикателство за ефективното осъществяване на процеса за в бъдеще. 

 

ЧЕРНА ГОРА 
 

Законът за държавните професионални квалификации предоставя възможност на 

хората да придобият призната от държавата професионална квалификация по 

различни начини: 

 

● чрез завършване на модули, когато открита валидна образователна 

програма се основава на няколко професионални стандарта; 

● чрез проверка на знанията, уменията и компетентностите след завършване 

на образователна програма за възрастни в съответствие с изпитната 

програма; 

● чрез пряка проверка на знанията, уменията и компетентностите в 

съответствие с изпитната програма. 

 

Образователните програми, чието завършване води до придобиване на 

квалификация на ниво образование, се основават на няколко професионални 

стандарта. Професионалната квалификация се основава на един-единствен 

професионален стандарт. Ако образователната програма е разделена на модули, 

е възможно да се придобие професионална квалификация след завършване на 
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определен модул, базиран на професионални стандарти. По този начин модулните 

програми за професионално образование дават възможност на лица, които са 

отпаднали от образование, възрастни, които искат постепенно да придобият 

образователна степен, или ученици със специални образователни потребности да 

придобият професионална квалификация за една определена част от програмата 

(модул). 

 

Когато говорим за Закон за неформалното образование, няма специален такъв, 

но от Закона за младежта става ясно, че неформалното образование има голямо 

въздействие върху младите хора. 

 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
 

Единствената стратегия, в която се споменава неформалното образование в 

Северна Македония, е Националната стратегия за младежта (2016-2025 г.). По- 

конкретно, в тази стратегия една от основните цели е: "Адаптиране на правната 

рамка на неформалното образование в съответствие с естеството на младежкия 

сектор и чрез широко прилагане на стандартите на ЕС." 

 

В рамките на тази цел са изброени няколко мерки: 

 

● Разширяване на критериите за акредитираните от държавата доставчици на 

неформално образование чрез прилагане на европейските препоръки и 

насоки за идентифициране и акредитиране на неформалното образование, 

като се вземат предвид специфичните характеристики на младежкия 

сектор. 

● Акредитация на младежки организации и други организации на 

гражданското общество, предоставящи неформално образование. 

● Признаване, съпоставимост и трансфер на умения и знания чрез използване 

на механизми, подобни на европейските. 

● Редовни проучвания на социалното и икономическото въздействие на 

неформалното образование. 

● Подкрепа за подобряване качеството на предоставянето на неформално 

образование. 

● Допълнително популяризиране на концепцията за неформално образование 

сред другите социални партньори, особено сред икономическите 

оператори, по отношение на признаването на придобитите умения и 

компетенции. 
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СЪРБИЯ 

Въпреки факта, че Националната асоциация на младежките работници (NAPOR) 

е разработила учебна програма за различните нива на образование в областта на 

младежката работа, неформалното обучение все още е само малка част от 

Националния закон за младежта в определението за младежка работа. През 2022 

г. предстои голямо преразглеждане на Националната стратегия за младежта и на 

Закона за младежта, където се планира да се посочи различна цел на стратегията 

(конкретно само за младежката работа) и точно да определят къде могат да 

работят младежките работници, така че стандартите на неформалното обучение 

трябва да бъдат известни. 

 

На съвета на NAPOR на 29 януари 2022 г. бяха представени планове за бъдещото 

развитието и утвърждаването на професии в контекста на младежките клубове и 

младежките центрове, образователен процес, който ще бъде акредитиран от 

национални институции, сертификати и дипломи. 

 

СЛОВЕНИЯ 
 

Неформалното обучение отговаря на необходимостта да се отчитат 

способностите и уменията, придобити през живота, без да е необходимо да се 

издава диплома, която да ги доказва. Ученето през целия живот е необходимо, 

поради безбройните промени, с които се сблъскваме, и поради множеството 

изисквания в социалния контекст (културни, икономически и др.). Времето, в 

което образованието е било синоним на училищно обучение, е изостанало, тъй 

като образованието се възражда от измерението на ученето през целия живот, 

превръщайки се в ключов елемент за развитието на съвременните общества, 

обучения и общества на знанието. 

 

В Словения, след всттъпването на учениците в училищния живот, формалното и 

регламентирано класно образование стана съвместимо с други дейности на 

неформалното образование, като например тези, свързани със спорт, култура и 

хобита. Както в детското и началното образование, така и в дейностите по 

неформално образование се използват различни методики и активности, 

изискващи засилено участие, при които ученикът е главно действащо лице и 

заедно със съучениците си постепенно постига самообразование и съзрява чрез 

процесите на учене, сътрудничество и взаимодействие. Ето защо, когато 

достигнат юношеска възраст, те имат широка подготовка за използването на тези 

техники, разработени в областта на образованието, и техния положителен принос 

за процеса на преподаване. Когато става въпрос за дейности, които се практикуват 

доброволно и извън клас, учениците показват по-положителна 

предразположеност и като цяло постигат много задоволителни резултати от 

образователна гледна точка. 
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ТУРЦИЯ 
 

Методите на неформалното обучение в Турция обикновено се определят като 

учене през целия живот. Известно е, че то е предназначено за осигуряване на 

професионални курсове или обучения за жени. Въпреки това, методите на 

неформалното обучение, основани в Европейския съюз, позволяват на хора от 

всички възрасти да се специализират по определен предмет и да получат 

международно признат сертификат. Същевременно то помага за промяна в 

обществото, за по-добро усвояване на проблематиката и им позволява да се 

изразяват свободно в процесите на вземане на решения. Тази техника, която 

помага на всеки човек да учи, независимо от възрастта, позволява предметът да 

бъде по-траен и да се учи чрез обмяна на опит. Честото използване на тези методи 

от регионални, национални и международни организации, както и от 

неправителствени организации, има значителен принос за младите хора. 

 
 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИ В 

ОБЛАСТТА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

АЛБАНИЯ 
 

В Албания, която е избрана за столица на младежта, в момента се организират 

кръгли маси и други съвместни действия, за да се признае, че неформалното 

образование е много трудна задача, тъй като съществува огромна пропаст, когато 

става въпрос за сътрудничество между организации на гражданското общество и 

правителствени органи. 

 

В момента албанското правителство е предприело някои стъпки в политиките за 

развитие на младежта, но е необходимо да се направи още много по отношение 

на съществуващата стратегия и признаването на сертификатите, издадени в 

областта на неформалното образование. Това се случва без подкрепата на 

организациите на гражданското общество и на тези, които работят в тях от много 

години, те никога няма да могат да постигнат реалните и конкретни резултати, от 

които всички се нуждаят. 

 

БЪЛГАРИЯ 
 

Международно изследване на PISA от 2019 г. показва, че в България 47% от 

деветокласниците не покриват минималното ниво на грамотност, което означава, 

че почти половината от тях не разбират прочетеното. В тази връзка на 
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неформалното образование се гледа като на дългоочакван спасител, който ще 

компенсира пропуските и недостатъците на формалното образование. 

 
Някои от предприетите стъпки за решаване на тези проблеми са: 

 
● Закона за народните читалища регламентира възможностите за 

неформално образование на деца и възрастни. 

 
● Министерството на образованието и науката реализира проект - 

"Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално 

придобити знания, умения и компетентности". (2012-2014); 

 
● Правилник за условията и реда за оценяване на професионалните знания, 

умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или 

самостоятелно учене; 

 
● Фондация "Заедно в час" - създава програма, която подготвя, обучава и 

подкрепя новите учители в българската училищна система. Неофициално 

фондацията се стреми да подготви учители за работа в най-трудните 

училища - там, където учениците нямат функционална грамотност. 

 

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 

Неформалното образование е тясно свързано с концепцията за социално 

равенство, т.е. предоставяне на равни възможности за всички. Важно е да се 

отбележи, че съществуват различия в подхода към формалното образование на 

жените и мъжете, особено на тези, които идват от селските райони. Различното 

третиране се отразява най-вече в областта на образованието и заетостта и именно 

неформалното образование има за цел да намали тази разлика и да помогне за 

постигането на еднакъв начин на живот и заетост в градските и селските райони. 

В Босна и Херцеговина съществува общ проблем, който се изразява в това, че 

образователната система не е адаптирана към нуждите на пазара. Този проблем 

се изразява и в маргинализирането на неформалното образование за възрастни. " 

 

В някои анализи и проучвания се посочват проблемите, които съществуват в 

областта на неформалното образование в Босна и Херцеговина: 
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● малък процент признати дипломи и сертификати, издадени на успешно 

завършилите ученици от организации за неформално образование; 

● неформалното образование не е достатъчно развито, за да отговори на 

съвременните изисквания на пазара на труда; 

● стратегическото планиране в неформалното образование е недостатъчно, 

което е причина за неопределеното и непланираното му функциониране. 

 
 

ГЪРЦИЯ 
 

Когато говорим за Гърция и сътрудничество с правителството, ситуацията е до 

голяма степен същата като в повечето страни. 

 

● Според закон 4763/2020 неформалното образование се отнася до 

учене с помощ и подкрепа в самия процес, което се материализира 

чрез планирани дейности по отношение на познавателните цели и 

времето, отделено за учене. То може да се отнася до програми, 

свързани с професионални умения, ограмотяване на възрастни, 

както и начално образование за преждевременно напускане на 

училище. 

● Съгласно закон 4115/13 Националната организация за 

сертифициране на квалификации и професионално ориентиране 

(EOPPEP) е национален орган за акредитация на входящи и 

изходящи стойности за неформално образование и неформално 

обучение. EOPPEP функционира като национална структура за 

европейските мрежи и се занимава с въпроси, свързани с 

квалификациите и европейските инструменти за прозрачност и 

мобилност. 
 

EOPPEP разработва и прилага цялостни национални системи за акредитация на 

неформалното и самостоятелното учене и предоставя научна и техническа 

подкрепа при разработването и прилагането на национални политики за 

професионално ориентиране, както и при предоставянето на такива услуги в 

Гърция. EOPPEP има за цел да осигури качество в: 
 

➔ сътрудничеството: акредитирани доставчици на услуги, които провеждат 

програми за професионално образование, разработени в съответствие с 

акредитирани стандарти и характеристики, въз основа на акредитирани 

професионални профили, наемат акредитирани обучители за възрастни с 

помощта на акредитирани експерти по услуги за подкрепа на групи в 

неравностойно социално положение; 
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➔ резултатите от ученето: акредитирани знания, умения и компетентности, 
придобити чрез неформално и самостоятелно учене и сертифициране на 
квалификации; 

 

➔ услугите за професионално ориентиране и консултиране: устойчиви 

услуги и инструменти в подкрепа на гражданите от всички възрасти, 

както и образователна информация в съответствие с най-новите 

приложения на ИКТ. 

 

Що се отнася до валидирането на неформалното обучение, предвидено в 

структурите, изложени в настоящата глава, Закон 4763/2020 предвижда 

валидиране на образователните програми на DKVM от EOPPEP, както и 

валидиране на резултатите от обучението на KDVM. 

 
 

ИТАЛИЯ 
 

В Италия сътрудничеството с правителствените органи е малко по-сложно, 

особено след като в областта на неформалното образование правителството 

предоставя гъвкавост на различните региони да имат собствена стратегия в тази 

сфера. 

 

Регионът Сардиния има своя собствена стратегия за неформалното образование. 

В този случай, за това е говорено няколко пъти и в момента съществува система 

за сертифициране на компетенциите, която е много сложна и определено не е 

адаптирана към настоящите нужди и ситуации. 

 

Поддържа се постоянен разговор с регионалните институции за съвместна работа 

по признаването на младежката работа и личността на младежкия работник, както 

и за значението на действията за мобилност. 

Много е важно, че е на лице стабилно сътрудничество с Университета в 

Сардиния. Беше подписан протокол за признаване на заеми чрез участие в 

дейности за неформално обучение в чужбина. 

 

Факт е, че младежката работа не е законово призната в Италия. На регионално 

равнище има възможност да се изготви списък от младежки работници, който да 

включва съответните умения, както и изискванията, на които те трябва да 

отговарят, за да бъдат включени в този списък. 

Освен това, на национално равнище се случват различни неща: да споменем едно 

от тях: 

- Италианската младежка асоциация заедно с Неаполитански университет 

„Федерико II“ създадоха първата магистърска степен за младежки работници, 
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което означава, че има идея за по-нататъшно признаване на тази роля на 

национално равнище. Или поне за изграждане на капацитет на хората в тази 

област. 

 
 

КОСОВО 
 

Предвид факта, че Косово има разработена национална регулаторна рамка, която 

е в съответствие с препоръките на Съвета за признаване на неформалното 

образование, сътрудничеството с правителството е на добро ниво. 

Правителството иска да даде неизмерим принос за развитието на младежките 

политики, особено в развитието на неформалното образование и 

доброволчеството. Във всяка страна от Западните Балкани трябва да се работи за 

развитието на възможно най-качествено образование. 

 

Това, което е приоритет за в бъдеще, е, че чрез поредица покани към млади хора, 

които предстои да се осъществят, ние директно търсим подкрепата на 

правителството, за да участваме в разработването на политиките за младежта, 

заедно с младите хора. 

 

ЧЕРНА ГОРА 
 

Съществува сътрудничество с правителствените органи в сферата на подпомагане 

на неформалните дейности по различни начини. Организират се кръгли маси, 

участва се в събития, които са строго свързани с тази тема, създават се работни 

групи, свързани със Закона за младежта, Гаранциите за младежта и Закона за 

доброволчеството. 

 

Това е един от начините за сътрудничество. Младежкият работник, както е в 

някои страни от региона, не съществува като предпрофесионална работа. В 

съществуващите закони има много пропуски, които трябва да бъдат променени. 

В Черна гора вече няма Министерство на младежта, а само Дирекция за спорта и 

младежта, каквато съществуваше и допреди няколко години. Големият проблем 

в Черна гора е качеството на самото образование. Организациите на гражданското  

общество са с голям капацитет, когато става въпрос за тази област. Поради тази 

причина е необходимо по-добро сътрудничество между двата сектора, за да се 

постигне по-добро и по-общо решение. 

 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
 

В Северна Македония са правени опити за сътрудничество с правителствените 

органи за постигане на решение, но без успех. 
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Преди няколко години се прие Закона за младежкото участие и младежките 

политики в Северна Македония, според който всяка община в Северна 

Македония трябва да открие младежки център. 

 

Така през 2021 г. беше отправен призив за обучение на младежки работници за 

получаване на сертификати. По време на това обучение бяха сертифицирани 

общо 14 младежки работници. Те ще имат възможност да работят в младежките 

центрове, които общините ще открият. 

През тази година ще се проведе още едно обучение за младежки работници. Освен  

това, в миналото в един от университетите е имало поколение, което също е 

изучавало младежка работа, но броят на студентите в тази специалност е 

неизвестен. 

 

СЪРБИЯ 
 

Самата организация е осъществила много международни и национални проекти, 

които включват различни методи и практики на неформалното обучение в 

специфични среди за работа с младежи. Имаше предимно организирани работни 

групи, сформирани от Министерството на младежта и спорта, в които 

организациите можеха да участват в процесите на вземане на решения, свързани 

с признаването на неформалното обучение (2015 г., а сега и 2022 г.). Същото се 

отнася и за преразглеждането на регионалните планове за действие в различните 

общини, но проблемът е, че не всички общини имат такива планове за действие 

или дори регионални младежки бюра. Например Нови Сад, вторият по големина 

град в Сърбия, има регионален план за действие за младежта, но не е имал местен 

младежки офис повече от 5 години, така че има разногласия по отношение на 

географията, развитието на политиката и младежките дейности. 

 

Според последни данни, оповестени на годишното общо събрание на Национална 

асоциация на практикуващите младежки съвети (NAPOR) (януари 2022 г.), има 

повече от 200 сертифицирани от самата асоциация младежки работници и 

младежки лидери и повече от 450 сертифицирани младежки работници в 

предишни университетски курсове. Те са акредитирани от Университета в 

Йонкопинг, Швеция, и се провеждат от Института за социално образование 

PRONI и Центъра за младежка работа в Нови Сад, Сърбия. 

 

Повечето младежки работници, поради системата и присъщата ѝ политическа 

атмосфера, която не я подкрепя, изоставят кариерата си на младежки работници 

и прибягват към професии, които са по-популярни и търсени на пазара на труда. 
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СЛОВЕНИЯ 
 

Всяка година в Словения оценката на знанията, уменията и компетенциите на 

възрастните, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, придобива все 

по-голямо значение за индивида и обществото. През 2007 г. под ръководството 

на Министерството на образованието и спорта е изготвена Стратегия за учене 

през целия живот, която определя основните мерки, които трябва да се приложат, 

за да се реализира концепцията и стратегията за този тип учене в нашите условия 

на живот, работа и образование (Министерство на образованието и спорта, 2000). 

През последните две десетилетия в Словения се провеждат експертни дебати с 

акцент върху идентифицирането и признаването на неформално и самостоятелно 

придобити знания, като през 90-те години на миналия век тези дебати стават все 

по-шумни и първите инициативи са формализирани през 2000 г. чрез създаването 

на система за проверка и валидиране на националните професионални 

квалификации, която дава възможност за придобиване на професионална 

квалификация въз основа на демонстрирани и доказани знания, умения и 

компетентности, придобити от лицата извън системата на формалното 

образование, най-често чрез професионален опит. 

 

Първата стъпка, с която бе въведено признаването и оценяването на неформално 

и самостоятелно придобитите знания в практиката в Словения, беше създаването 

на Система за проверка и сертифициране на националните професионални 

квалификации (наричана по-нататък NPK), изработена от Закона за националните 

професионални квалификации от 2000 г. 

 

Системата NPK дава възможност на лицата да придобият национално призната 

професионална квалификация (да придобият професия, а не диплома) въз основа 

на техния (професионален) опит, който се проверява от определена експертна 

комисия. Тя дава възможност за оценяване на знания, умения и компетентности, 

придобити извън формалната училищна система, чрез идентифициране, 

регистриране и оценяване с валиден документ, сертификат. Тъй като процесът на 

сертифициране е по-бърз от процеса на формално образование, той позволява 

бързо адаптиране към промените на пазара на труда, както и по-голяма гъвкавост 

и пригодност за заетост на лицата. Системата ΝPC използва неформално и 

самостоятелно придобити знания, особено в областта на пазара на труда и 

заетостта. 

 

В Словения са установени два правно регламентирани пътя или две основни цели 

за признаване на неформално придобити знания, а именно: 
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• по-нататъшно участие във формалното образование (продължаване на 

прекъснатото образование или продължаване в по-висока степен, промяна на 

посоката на образование и т.н.), както и 

• признаване на професионалната квалификация (система за национални 

професионални квалификации) на пазара на труда. 

 

ТУРЦИЯ 
 

Обхватът на неформалното учене през целия живот в Турция се осъществява от 

Министерството на националното образование. Обученията се организират от 

Центровете за обществено образование, които също са свързани с 

Министерството, с цел децата, младежите и възрастните да придобиват знания и 

умения. Тези обучения се организират от специализирани обучители. 

 

Принципите на неформалното образование, приети от Турция, са следните: 

а) Достъпност; 

б) Релевантност; 

в) Непрекъснатост; 

г) Валидност; 

д) Планиране; 

е) Отвореност към иновации и развитие; 

ж) Доброволчество; 

з) Образование; 

и) Учене през целия живот; 

й) Наука и цялостност; 

к) Сътрудничество и координация; 

 

Въпреки системното осигуряване на такъв широк обхват на неформалното 

образование в Турция, частта, извършвана от НПО-та и младежката работа, все 

още не е призната от закона. Съществуват, обаче, проблеми при професионалното им 

признаване, включително от страна на държавните треньори, а социалните права 

не са достатъчно развити. 

 

Въпреки че младежката работа в Турция се разраства с всеки изминал ден, 

държавата все още не признава младежките работници. Обществеността не 

разполага с информация относно определението за младежки работник. 

Всъщност това определение често се сравнява с младежките лидери, работещи в 

Министерството на младежта и спорта. Повечето хора дори не възприемат 

младежкия работник като професия. 

 

Може дори да се твърди, че "доброволчеството" в тази област създава пречка за 

признаването на младежката работа като професия в условията на Турция. И все 
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пак трябва да се направи много повече във връзка със сътрудничество с 

правителствените органи, за да може младежкият работник да получи 

професионално признание. 

 

КАКВО КАЗВАТ МЛАДИТЕ ХОРА ОТНОСНО НЕФОРМАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТЯХНАТА МЕСТНА ОБЩНОСТ: 
 

Младите хора като инициатори на промени в обществото представиха своя поглед 

върху темата чрез местни дейности, които ни дадоха допълнителна обратна 

връзка, за да  предложим техните идеи. 

 

В Албания младите хора смятат, че неформалното образование е най- 

ефективният начин за учене, тъй като се различава значително от традиционното 

обучение, което използват във формалната система. Младите хора биха искали да 

присъстват по-често в дейности, които включват неформално обучение, и биха 

искали да видят, че то може да бъде още по-достъпно за самите млади хора. 

 

В Бългапия в днешната ситуация, в която младите хора, учителите, възпитателите 

и младежките работници често са изтощени от прехода към цифрови технологии, 

младите хора са по-склонни да възприемат дейностите по неформалното 

обучение като допълнителни досадни задачи. 
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Също така, младите хора възприемат неформалното обучение като всичко, което 

е извън училищната програма: онлайн курсове, извънкласни дейности, спортни 

програми, образователни курсове, семинари и др. В зависимост от вида на 

дейността младите хора могат да възприемат този тип обучение като нещо 

забавно и полезно или, както беше споменато по-горе, като нещо досадно и 

скучно. 

 

В Босна и Херцеговина младите хора определят неформалното обучение като 

инструмент, който им помага да се усъвършенстват извън училищната система. 

Много организации предоставят възможности за такъв вид обучение, но от друга 

страна, дългото време, което отнема училището, просто не позволява на младите 

да се посветят на неформалното обучение толкова, колкото биха искали. Това, 

което би могло да се определи като пречка, е, че е необходимо по-добро 

сътрудничество между правителствените органи и организациите на 

гражданското общество. 
 

 

В Гърция младите хора определят неформалното обучение като 

алтернативна/допълнителна форма на формално образование, чрез която 

придобиват професионален опит, пътувайки до друга страна, развивайки 

чуждоезикови умения и участвайки в доброволчески дейности, с които 

допринасят за обществото. Това са хора, които се интересуват от непрекъснато 

учене, подобряване на уменията и компетенциите си. В една постоянно развиваща 

се среда увеличаването на знанията става с експоненциални темпове, а 

изискванията на пазара на труда непрекъснато се променят. Ето защо обучението 



25 

 

 

и допълнителното образование са постоянен приоритет за днешния младежки 

работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Италия младите хора определят неформалното обучение като забавен начин 

за учене, основащ се на опит, а не на теория. Обикновено го свързват с 

международното сътрудничество, пътуванията и междукултурното обучение, 

защото най-често са свикнали да го виждат в рамките на "Еразъм+" или подобни 

програми. Често не се прави разлика между неформалното и самостоятелното 

учене. Методологията на неформалното образование и неформалното учене, 

което е резултат от него, е нещо, което има значение за живота, но и за развитието 

на пазара на труда. То е по-интересно за младите хора, по-ангажиращо, 

леснодостъпно е да учат чрез него и е по-полезно. Някои от трансверсалните 

умения, които се развиват чрез него, не могат да бъдат усвоени по същия начин, 

както при други подходи. Ето защо е важно да се положат усилия, за да се разбере 

как да се потвърдят тези постижения и да се признаят. 



26 

 

 

 

 

 

 

В Косово по време на изпълнението на местните дейности участниците бяха 

попитани как определят неформалното обучение и какво знаят за него. Стана 

ясно, че в тази връзка съществуват големи разлики между селата и градовете. По- 

специално, в едно малко село, където в училището беше осъществена местна 

дейност, около 5 от 20 младежи бяха чували термина, а само 2-ма знаеха какво е 

неформално обучение. Единствената причина, поради която са знаели, е, че са 

били част от международен проект, който е изпълнявал някои дейности в тяхното 

училище. От друга страна, в университета в Прищина, в педагогическия 

факултет, повечето студенти просто са чували термина, без да знаят точно 

значението му. Според тях това е комбинация от формално и неформално 

обучение, но без да имат предвид какво означава това и какви дейности могат да 

бъдат включени в неформалното образование. За тях то се определя като 

образователен процес извън класната стая/училището/университета, с дейности, 

които могат да им помогнат да се развиват в личен, образователен и 

професионален план.. 
 

В Черна гора, младите хора възприемат неформалното обучение като форма, в 

която могат да намерят както себе си, така и професиите си в бъдеще. Младите 

хора в селските райони имат много по-малко възможности, но се опитват да 

покажат своята неизмерима мотивация и да си дадат шанс. Необходимо е да се 

работи за укрепване на институционалната рамка, да се развиват младежки 

програми и да се предоставят повече възможности. 
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В       Северна 

Македония, неформалното обучение 

е противоположност на формалното 

и структурирано учене, което 

означава, че е по-гъвкаво и позволява 

на младите хора да учат чрез 

различни методи и да изразяват 

своите начини на учене по по- 

свободен и творчески начин. Също 

така, този вид обучение помага на нас и 

на младите да бъдем една по-добра 

версия на самите себе си, но все още 

са необходими доста усилия в тази 

област. Трябва да се работи в тясно 

сътрудничество с общината и с правителството, за да се намерят решения, които 

да бъдат признати от закона. 

 

В Сърбия, всички, които бяха попитани, са чували за методите на неформалното 

образование и го определят като съществена част от развитието на всеки млад 

човек и като най-ценния ресурс в полза на младите. Чрез тази форма на обучение 

младите хора стават креативни и иновативни и е съществена част от развитието 

на всеки млад човек поради различния подход, който този тип образование 

използва за решаване на проблеми, свързани с методите на формалното 

образование. 

 

Информацията, съдържаща се в книгите, развива определен вид способности, 

докато ученето по неформален начин дава възможност да се учи по различни 

начини, които са по-интересни за младите хора. Чрез неформалното образование 
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младите хора се учат на свобода на изразяване, което означава право на живот 

или право на образование, но е факт, 

че много млади хора израстват без 

да са наясно с тези основни неща. 

Освен това, неформалното 

образование има много по-широка 

роля, учи ни да бъдем толерантни, 

позволява ни да се срещаме с колеги 

от различни страни, допринася за 

премахване на предразсъдъците и 

конфликтите и ни оставя ценни 

знания като основна 

характеристика. Образованието е 

структурирано и планирано извън 

системата на формалното образование, където учители/обучители/ръководители 

напътстват участниците в учебния процес, за да постигнат съответни резултати 

от обучението. 

 

В Словения, винаги има две страни, така че можем да ги разделим на две групи. 

Първата група определя неформалното обучение като забавен, интересен, 

приятен и ползотворен начин за научаване на нови неща и запознаване с нови 

хора. Те го възприемат като възможност да научат неща, които ги интересуват, 

така че това автоматично ги прави по-компетенти по актуални теми. Другата 

група вижда неформалното обучение като скучно, безполезно и ненужно. За 

щастие, първата група е по-голяма и по-обширна, като прогнозите са, че в 

Словения неформалното обучение ще бъде още повече интегрирано в 

ежедневието на младите хора. Основната причина е бързото развитие и еволюция 

на политическото, социалното и икономическото пространство, което изисква 

постоянното участие на младите хора. Те биха искали да се говори повече за 

неформалното образование в институциите и организациите за формално 

обучение. Те, също така, изразиха необходимостта възможностите на 

неформалното обучение да бъдат извеждани на преден план по-често. За тях е 
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трудно, когато трябва сами да намират възможности. Взаимодействието между 

формалните и неформалните организации трябва да се засили. 

 

В Турция, тази нова техника трябва да се интегрира в други работни предмети, 

така че да се улесни адаптирането й към различни теми, след преразглеждане на 

приложените дейности и 

представяне на нови идеи. 

Освен това, младите хора 

заявиха, че това е приятен 

начин на учене и тъй като 

участието им е по-активно в 

учебния процес, наученото 

се запомня. Неформалното 

образование трябва в по- 

голяма степен да бъде 

включено в  

техния учебен  

живот. Също  

така, трябва да 

се засили  

признаването на 

компетенциите,  

които се  

придобиват чрез 

неформалното  

обучение, за да  

могат младите да пренесат въздействието на неформалното обучение върху 

личностното си развитие и уменията си в професионалния си живот. 
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Методите на неформално обучение са еднакво важни не само за младите хора, но 

и за възрастните. Личностното развитие и ученето започват в детството, но 

продължават през целия живот. Разпространението на неформалното учене през 

целия живот е важно не само в професионален план, но и за по-доброто качество 

на живот. В този смисъл ние вярваме, че областите на приложение и признаване 

на неформалното образование трябва да се увеличат, и ние се борим именно за 

това. 

ПРЕПОРЪКИ: 

 
За да имаме наистина реални и стойностни резултати, когато става въпрос за 

неформалното обучение, трябва да изградим по-добра комуникация с държавните 

институции и да им предоставим ясна картина, поради което трябва да имаме 

специална отдел във всяка държава, където неформалното обучение ще се 

признава. 

 

От друга страна, трябва да работим върху допълнителното образование на 

младите хора, да им обясним, че неформалното обучение не е просто курс или 

тренинг, а че то е нещо, което се случва всеки ден. Родителите като най-близки 

на детето трябва да са запознати с всичко. Ситуацията на Балканите е много 

специфична. Там все още има патриархални общества и по тази причина е 

необходимо да се осигури допълнително обучение на родителите. 

 

Неформалното обучение трябва да бъде подкрепено и признато както на 

регионално, така и на национално ниво. То трябва да е достъпно за всички и да се 

поема от държавата. То трябва да е актуално, за да покрива съвременните нужди 

на младите хора. И най-важното, уменията и знанията, придобити чрез 

дейностите на неформалното обучение, трябва да се вземат предвид, когато става 

въпрос за валидиране. Фактът, че неформалното учене трябва да подкрепя и да 

допринася за изискванията на формалното учене, говори красноречиво за 

неговото значение и е показател, че само формалното учене не е достатъчно. И 

особено във времена на пандемия, формалното образование се срива под тежестта на 

всички предизвикателства, пред които са изправени учителите, възпитателите и 

младите хора в днешната ситуация. В този смисъл на неформалното образование 

се гледа като на дългоочакван спасител, който ще компенсира пропуските и 

дефицитите на формалното образование, което се нуждае от подкрепа и най-вече 

от вдъхновение. 
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Необходими са повече усилия за популяризирането на неформалното 

образование и младите хора трябва да бъдат подкрепяни да продължават да се 

усъвършенстват чрез ефективни за тях средства и методи. Професията на 

младежкия работник и нейното значение трябва да бъдат признати и тези 

специалисти трябва да бъдат подкрепени от правителството, за да могат да 

извършват ефективна и полезна работа с младите хора. 

На регионално или национално равнище трябва да се осигури бюджет за 

осъществяване на дейности по неформално обучение, така че те да са достъпни 

за всички и по този начин повече хора да могат да се възползват от тях. Също 

така, тези дейности следва да се разглеждат по-задълбочено като част от 

училищната програма, тъй като въздействието им е значително. 

На следващо място, сътрудничеството между училищата и образователните 

центрове/организации в областта на неформалното обучение трябва да се засили 

по редица причини. По този начин процесът на неформалното учене ще бъде по- 

ефективен и по-ангажиращ за учениците. Педагогическите специалисти 

обикновено са твърде изтощени от редовните си ежедневни задължения и 

налагането на допълнителни извънкласни дейности може да доведе до 

намаляване на ефективността и мотивацията на учениците. Ето защо ролята на 

образователните центрове/организации е от решаващо значение за преодоляване 

на това сериозно препятствие в процеса на осъществяване на полезни дейности 

по неформално обучение. 

 

Областта, която се нуждае от най-много работа и внимание, е признаването на 

неформалното обучение. Европейският съюз подкрепя действия, които придават 

видимост и стойност на уменията, придобити чрез неформално или неофициално 

(самостоятелно) учене. Този процес на признаване е свързан с въвеждането на 

цялостна система, включваща регулаторна рамка, институции, методология за 

проверка на знанията и уменията и др. Неговата цел е да улесни достъпа до 

професионално обучение и до пазара на труда. 

 

На национално равнище във всяка страна трябва да се създаде институция, която 

да: 

1) създаде подходяща регулаторна рамка; 

2) създаде специфична методология за валидиране и 

3) чрез регламентиране на тази практика да работи ефикасно и полезно за 

признаване на неформалното обучение. 

 

Чрез тясно сътрудничество с общината, училищата, други организации на 

гражданското общество и различни заинтересовани страни може да се подобри 

ситуацията с неформалното образование и работата по неговото утвърждаване 

като цяло. 
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SALTO има разработена европейска стратегия за обучение на обучители и 

младежки работници, работещи в чужбина, но националната рамка в повечето 

страни не е в съответствие с тези стандарти. 

 

Някои от методите, които участващите организации смятат за важни за 

решаването на проблема с неформалното образование, са: 
 

● Комбинираните дейности трябва да се извършват чрез използване на 

методи за формално и неформално образование с младите хора в 

училищата. Следва да се разработят интегрирани учебни програми, които 

да се използват в училищата чрез методите на неформалното образование; 

● По-добро сътрудничество с институциите; 

● По-добро сътрудничество в рамките на гражданския сектор; 
● Подкрепа на международно ниво за организациите и влияние върху 

националните правителства, а по-късно и върху институциите на ЕС; 

● Курсове чрез отворено и дистанционно обучение: курсове, които са сходни 

по структура и методология с присъствените, но се провеждат чрез 

пощенска кореспонденция или чрез електронни средства и социални 

мрежи, и които събират преподаватели и студенти, които реално не са 

заедно в класната стая; 

● Сесии, които съчетават теоретично с практическо обучение, провеждани 

по време на конференция или конгреси; 

● Заради по-добрите възможности за заетост, както и други възможности за 

младите хора, неформалното образование трябва да има много по- 

структурирана видимост по отношение на утвърждаването от различни 

заинтересовани страни, като например бизнес компании, публични 

администрации и служби; 

● Да се интегрират програмите на неформалното образование заедно с тези 

на формалното, като се създадат комбинирани учебни планове и програми 

за обучение в конкретни области; 

● Да се кодифицира това, което вече се прави чрез неформалното обучение, 

въпреки че не се нарича така, и да се използва като пример; 

● Създаване на специфични програми за неформално обучение за конкретни 

задачи/умения/работни места; 

● Да се демонстрира по какъв начин неформалното образование може да 

промени живота и да изгради кариерата; 

● Насърчаване на постоянна дискусия с участието на институции, 

предприемачи и други заинтересовани страни, за да се обсъди как да се 

разработи стратегия за признаване и да се предприемат стъпки в тази 

посока.. 

 
 

Значението на неформалното образование, което обикновено се практикува от 
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младежки неправителствени организации, както и от други доставчици на услуги 

на национално или регионално равнище, спомага за осигуряването на цялостен 

подход към образованието и овластяването на младите хора. Неформалното 

образование не само допълва формалното образование, предоставяно от 

училищата, но и може да компенсира неговите недостатъци. Организации на 

гражданското общество в сътрудничество с правителството следва да работят 

заедно за постигане на общо решение относно признаването на неформалното 

образование. 
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Организации, участвали в изготвянето на публикацията: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последвайте ни: 

https://www.facebook.com/YAMNFL 
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