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Мобилно базисно обучение 
за възрастни

Октомври 2017 - юли 2020 (34 месеца) 

 ● Разработване на нови методи за грамотност 
и базисно образование за възрастни
 ● Достъпно образование за всички

Кои сме ние
Този проект се осъществява за период от три години 
от консорциум от осем организации за обучение на 
възрастни от седем държави:

Volkshochschule Hannover  – Център за обучение на 
възрастни в община Хановер, Германия

Die Wiener Volkshochschulen – Мрежата на VHS 
центровете за обучение на възрастни във Виена, 
Австрия

Centro de education de personas adultas Ricardo 
Sola Almau – Център за обучение на възрастни в град 
Каринена, Сарагоса, Испания

Združenie “Znanie” Loveč – Обучителна неправителст-
вена организация от град Ловеч, България

Institut national de formation et de recherche sur 
l’éducation permanente (INFREP) – Организация 
за професионално обучение на френската мрежа за 
обучение на възрастни La Ligue de’l enseignement; 
седалище в Париж, Франция

Consorzio O.P.E.N. – Асоциация на осем институции, 
ангажирани с професионално обучение и подкрепа за 
заетост за нуждаещи се хора, работещи в 13 от 20-те 
италиански региона

Volkshochschule Göttingen Osterode – Център 
за обучение на възрастни на общините Гьотинген и 
Остероде в Германия

Västerås folkhögskola – Организация за обучение 
на възрастни в индустриалния град Västerås, Швеция, с 
корени в движението на профсъюзите

Контакт
Координатор в България:

Сдружение „Знание“

Ул. Търговска 44 
5500 Ловеч 

Тел. +359 68 627952

www.znanielovech.org

znanielovech@znanielovech.org

www.mobilebe.eu



Какво правим Защо?

Решения
Дейности

Неграмотността все още представлява проблем за Европа. 
Последните проучвания показват, че освен хора, които не са 
посещавали  училище, или са посещавали училище за кратко 
време, има много хора, които, въпреки че са завършили 
задължително ниво на образование, не могат да четат, пишат 
и смятат на необходимото за ежедневието в съвременното 
общество ниво. Много от тях не могат да използват 
компютърните и комуникационни технологии по адекватен 
начин или пък им липсват други умения, необходими за 
пълноценно участие в съвременното общество.

Хората с такива затруднения наричаме функционално 
неграмотни. Поради липсващите си умения те са изключени 
от много аспекти на обществото.

Много центрове за обучение на възрастни, държавни  
и частни училища и неправителствени организации 
предоставят курсове за функционално неграмотни. Тези 
обучения обаче обикновено изискват посещение на 
курсове в определен момент и място. Не всеки може да се 
възползва от такива предложения. Например хората, които 
работят на смени често изпитват затруднения редовно да 
посещават курса. Други трябва да се грижат за деца или 
възрастни роднини и следователно трябва да останат у дома. 
Други имат здравословни или психически затруднения, 
които възпрепятстват използването на традиционните 
образователни услуги. Съществуват и хора, живеещи при 
условия, за които са необходими специални начини за 
решаване на образователните проблеми.

 ● Изследване на съществуващите добри практики 
във всяка страна партньор

 ● Анализ на нуждите в градовете/ регионите
 ● Разработване и тестване на 16 нови метода 
(средно по 2 на партньор)

 ● Публикуване на насоки за прилагане на новите 
методи

 ● Видео документални филми
 ● Обучение на специалисти от партньорските 
институции

 ● Мултиплициращи събития в седем държави
 ● Разпространяване на резултатите сред експерти 
и обществеността на територията на ЕС 

В проекта MobileBE разработваме нови методи за 
достигане до хора с ниско базисно образование.

Създаваме учебни предложения специално за хора, 
които имат специфични проблеми или живеят в 
специални ситуации.

Нашите методи::

 ● са създадени, за да отговорят на специфични 
обстоятелства в живота.

 ● целят избягване на традиционните концепции за 
организиране на  обучения

 ● са гъвкави във времето и пространството и в 
използваните инструменти на преподаване.

 ● обръщат специално внимание на мотивацията на 
учащите.

В рамките на проект MobileBE разработваме 
нови методи за базисно образование (грамотност, 
математика, информационни технологии и т.н.) на 
възрастни, които поради различни обстоятелства в 
живота си не могат да се включат в традиционни или 
съществуващи курсове. 

Тези методи включват:

 ● достигане и мотивиране на участниците
 ● установяване на съществуващите компетенции
 ● преподаване (среда, време, избор на подходящ 

метод според групата)
 ● оценка на напредъка от ученето

базисно  
образование

нови методи

специфичен 
подход трудности

хора над  
18 години

Този пeтоъгълник ни помага да се уверим, че нашите 
методи на преподаване са в съответствие с идеята на 
проекта и да се съсредоточим върху нуждите на нашата 
целева група – лица над 18 години без основни умения, 
които поради определени обстоятелства в живота си 
не могат да използват съществуващите образователни 
услуги. За детайли виж www.mobilebe.eu


