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I.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ 

Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено придобиване 

на знания и умения; на „отваряне” за нови идеи, решения, умения, поведение. То е и 

крайният резултат на съвременната информационна грамотност и предполага 

възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез 

традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното 

място, вкъщи,  през свободното време. Процесът на учене през целия живот  протича  на 

три паралелни нива: 

Формалното образование и обучение се провежда в институциите за образование 

и обучение и води до получаване на официално признати документи за образователна 

степен,  за професионална квалификация и други подобни.  

Неформалното обучение представлява организирана форма на учене, 

осъществявана извън институциите за образование и обучение, като тя обикновено не 

завършва с издаването на официално признат документ, но води до повишаване на 

личностните, професионалните и гражданските компетентности. Резултатите от 

неформалното образование и обучение могат да бъдат валидирани и сертифицирани и да 

доведат до получаване на официално признати документи.  

Самостоятелното учене е съзнателно учене, при което човек сам придобива 

знания и умения при осъществяване на всекидневните дейности, на работното място, в 

семейството, в приятелска среда или чрез самостоятелно търсене, намиране, използване 

или създаване на информация. 

Концепцията за ученето през целия живот се основава на две ясно разграничени 

групи компетентности: Професионални компетентности - тази група е свързана с 

професионалните знания, умения и способности, които трябва да притежават работещите 

или учените/изследователите в дадена професионална област. Ключови компетентности 

– тази група включва преносими (основни) умения, необходими на всеки един зает във 

всяка една ситуация. Преносимите (основни) умения - комуникативни умения, умения за 

работа с ИКТ, работа в екип, самообучение . 

         Нашата цел е да подготвим ученици и учители от СУ „Васил Левски” за обучение  

през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции 

образование и възпитание. Качественото обучение дава възможност на учениците да се 

развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото.             

Образователната концепция "Учене през целия живот" открива възможности пред 

конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и 

добри перспективи.  

                                                                   II. ЦЕЛИ  

1. Развиване способностите  на педагогическия и административния  персонал в 

посока използване на новите технологии. Въвеждане на нови форми на обучение .  

2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот 

3. Намаляване  дела на учениците със слаби постижения в процеса на обучение 

4.  Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на 

възраст до 18 години 
 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Създаването на добра образователна среда в СУ „Васил Левски”, която да 

осигурява възможност на всички да придобиват, обогатяват и развиват своите умения, 

ключови компетентности. Добра база за насърчаване към учене през цялото време е 

постоянния диалог между представители на различните етноси за преодоляване на 

проблемите, свързани с ранното напускане на училище и да се стимулира  много добра 

училищна грижа към учениците, за които българският език не е майчин. Много важно 

действие е изграждането на хармонична и разнообразна учебна среда за ученици на 

уязвимите групи -  ученици със специални образователни потребности и хронични 

заболявания, както и в неравностойно положение,  с оглед осигуряване на 

равнопоставеност и достъп до качествено образование и обучение за всички. Специално 



внимание следва да се отдаде на подготовката  на младите хора за толерантно 

взаимодействие с връстниците им.  

Въпреки повишаване качеството на българското образование и положителните 

ефекти на прилаганите политики, свързани с модернизиране на учебните планове и 

програми в средното училище, провеждане на национално външно оценяване в края на 

ІV,VІІ, Х и ХІІ клас - ДЗИ, въвеждане на целодневна организация на учебния ден за 

учениците от І – VІІ клас, остават и редица предизвикателства, които биха могли да 

доведат до по – интересно представяне на учебния материал  и успешно  учене от страна 

на нашите ученици. 

Съществуват редица дейности, които биха подпомогнали ученето през целия живот, 

а имено: 

1. Развитие на ефективни партньорства с ДИПКУ и обучителните организации, за 

практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището 

2.  Насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел 

придобиване на необходими нови умения.  

3. Даване възможност на повече ученици да се включват в групите по ДП, участие в 

групи по за занимания по интереси, ученически съвети, включване в различни клубове  и  

други допълнителни форми на обучение. 

4. Активно участие в националните програми и проекти, финансирани от държавния 

бюджет и Европейски програми, администрирани от МОН. 

5. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, както и на други алтернативни 

учебни дейности като възможности за увеличаване на интереса на учениците към 

училището 

6.  Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други 

центрове за обучение, библиотеки, културни институции, читалища и неправителствени 

организации 

7.  Развитие на електронните умения на учители и ученици 

8.  Включване на родителите в различни обучителни занятия в училище 

9.  Осигуряване на ранна училищна грижа, която да способства за успешната 

интеграция на деца, за които българския език не е майчин 

10.  Изграждане на хармонична и разнообразна учебна среда за учениците със 

специални образователни потребности и хронични заболявания, както и в неравностойно 

положение.  

11.  Осигуряване на условия и ресурси за разширяване обхвата на учениците, включени 

в целодневна организация на учебния ден 

12. Осигуряване на допълнителни условия и възможности за подкрепа на ученици с 

изявени дарби и на ученици, които срещат затруднения при овладяване на учебния 

материал. 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Развиване на положително отношение към ученето през целия живот чрез 

възприемането му като предпоставка за трудова заетост и  лична удовлетвореност. 

2. Придобиване на умения за подобряване на кариерните възможности и за 

формулиране на бъдещи учебни цели. 

3. Създаване навици за четене у децата от ранна възраст, възпитаване на любов към 

книгата и стимулиране на творческия им потенциал 

4. Повишаване знанията и уменията за общуване на чужди езици, на дигиталните 

компетентности, инициативност и предприемачество, умение за  изразяване чрез 

творчество 

5. Модернизиране на училищната библиотека, изграждането й като привлекателно 

пространство за всеки ученик – място за четене, за социални събития и контакти 

6. Търсене и намиране на източници за финансиране на различни проекти на 

учениците. 

 


