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Образование за възрастни и образователни ресурси със свободен достъп

РЕЗЮМЕ
Преглед
Образованието на възрастните е въпрос от съществен интерес за Европейския съюз.
Буди тревога фактът, че един на всеки петима възрастни е с ниска степен на езикова
и математическа грамотност, един на всеки четирима е завършил най-много първа
степен на средно образование, а един на всеки трима притежава много ниски или
нулеви умения в областта на ИКТ. Макар постоянно да се осъществява напредък,
необходимо е да се извърши много повече работа.
Въпреки рецесията, използването на образователни ресурси със свободен достъп се
развива бързо в Европа. Няколко държави членки са заели водещи позиции в
образованието със свободен достъп. Ясно е, че образователните ресурси със
свободен достъп (ОРСД) могат да предложат много ползи, включително, в
дългосрочен план, възможност за предоставяне на образование по по-ефективен
начин, като същевременно разходите се контролират внимателно.
Настоящото проучване разглежда образованието за възрастни в контекста на
образователните ресурси със свободен достъп. За актуални мнения относно
образованието за възрастни в по-общ план, на читателя се препоръчва доклад от
февруари 2015 г. на мрежата „Евридика“, образование за възрастни и възможности
за обучение в Европа: разширяване на достъпа до възможности за обучение.

Структура
Проучването е структурирано в пет глави.
Глава 1 е кратко въведение.
Глава 2 предоставя политически контекст.
В глава 3 е разгледан подробно плана за научни изследвания. Проучването
потвърждава двата принципни въпроса: (1) достъпност/осъществимостта на ОРСД в
обучението за възрастни, и (2) действия, които биха могли да бъдат предприети за
подобряването им. В проучването се изброяват осемте конкретни въпроса, които
също се нуждаят от отговор. Главата завършва със структурно описание на сектора
на образованието за възрастни и кратко обобщение на определението на ЮНЕСКО
на ОРСД.
Глава 4 е дълга глава, която предоставя подробен отговор на повечето въпроси. Тя
накратко разглежда един въпрос (относно ОРСД в помощ на базата от знания), като
ги разглежда като маргинални, и прехвърля част от друг въпрос
(относно
политическите инструменти) към главата за политиката (глава 5). С други думи,
главата разглежда поставените въпроси; все пак, за да осигури „червена нишка“ тя
използва система за сравнителен анализ и управление на промените, при
използване на информация от съображенията по MIT90, за да отнесе въпросите към
10 стратегически теми. Предоставят се подробни отговори относно качеството,
разходите, лицензирането (препоръчва се „Криейтив Комънс“), акредитацията на
самостоятелното учене и на променящата се роля на учебните заведения. Главата
завършва с разглеждане на пречките пред образователните ресурси със свободен
достъп, масовите отворени онлайн курсове и други видове гъвкаво обучение, което
осъществява преход към главата относно политиката. През цялата глава преминава
силната тема за това какво следва да се направи, за да се промени начина, по който
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се посрещат новите предизвикателства, поставени от образователните ресурси със
свободен достъп в областта на образованието за възрастни. Уменията (и
поведението) на персонала и учащите се – два основни показатели, са многократно
застъпени от различни гледни точки.
Глава 5 включва отговори на въпросите, съдържащи се в глава 4 относно текущата
работа по изготвяне на синтез за политиката за ОРСД, отворено и гъвкаво учене.
Главата преработва 13 „покани“ за резолюцията на Съвета относно обновената
европейска програма за учене за възрастни в приспособен към ОРСД формат и
интегрира по-рано отделните документи за политиките за ВО и ПОО в рамките на
политики за ОРСД в нов синтез, който е пряко насочен към образованието за
възрастни. В следващия раздел дневният ред се придвижва към секторите на
неформалното и самостоятелното учене. В последния раздел се препоръчва да се
изгради връзка между тях, посредством акредитационни портали, въз основа на
свършената досега работа за акредитиране на предишно учене (във ВО) и
„обслужване на едно гише“ в областта на ПОО и образованието за възрастни.
Проучването завършва с кратък набор от разпоредби, последвано от речник (над 80
точки) и изчерпателна библиография (от над 410 заглавия) на консултирани
документи и доклади. Библиографията цели да наблегне върху рецензирани научни
изследвания и официални доклади („Евридика“, Евростат, ОИСР, ЮНЕСКО и др.), но
бързо развиващия се и разпокъсан характер на базата от научни доказателства
означава, че следва да бъдат взети предвид редица временни артефакти с по-ниско
качество, съвместно с увеличаващия се брой политически решения на Европейския
парламент и на Европейската комисия, както и на подпомагащите ги агенции.

Основни резултати от глава 4: въпросите и техните отговори
Налице е достатъчен обем ОРСД дейност в процес на реализиране, свързана с
образованието за възрастни, за която ние считаме, че е способна да изготви
заключения; въпреки това някои заключения са предварителни, а за други
доказателствената основа (особено по отношение на проучване на конкретни
случаи) е слаба.
Темата за ОРСД е най-полезно разгледана в по-широката тема за използването на
ИКТ в образованието за възрастни.
Въпросите, свързани с качеството и акредитацията са според нас разрешими, но ние
насърчаваме европейските и националните агенции да постигнат по-бърз напредък
за решаването им.
Въпросът за признаване на предходно учене е отново по наше мнение разрешим, но
изисква елемент на специализирано внимание и по-бърз напредък в ЕКР, ECTS и
трансфер на кредити като цяло.
Дългоочакваните икономии на разходи са потенциално постижими, но информацията
относно проучването на конкретни случаи е ограничена. Освен това икономиите на
разходите могат да бъдат постигнати единствено чрез промени в образователната
система, които могат да представляват предизвикателство за някои държави членки
като нарушение на ролята на институциите или на учителите в тях. Ще бъдат
необходими компромиси. По-малките държави и по-малките автономни региони на
държави (особено тези със собствен език), могат да срещнат трудности при
осъществяването на въпросните компромиси.
Редица действия също са възможни в рамките на двустранно или специфично за
всеки език многостранно сътрудничество между държавите членки.
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Основни резултати от глава 5: препоръки и политики
Качество и акредитация








Националните агенции за оценка на качеството с подкрепата на ЕМОК (ВО) и
EQAVET (за ПОО) следва да развият своята концепция за нови начини на
учене (включително онлайн, учене от разстояние, отворени образователни
ресурси и масови отворени онлайн курсове (МООК) и да гарантират, че няма
скрити предубеждения, които не се основават на доказателства срещу тези
нови методи.
Комисията и съответните национални и международни органи, развиващи
Европейското пространство за висше образование и Европейското
пространство за умения и квалификации следва да работят за намаляване на
регулаторните бариери срещу нови разпоредби, които се базират на методи
на обучение без ограничение във времето.
Държавите членки следва да насърчават в по-голяма степен доставчиците на
ВО и ПОО да подобрят и прилагат по-стриктно процедурите в дейността си по
валидиране на предходно учене.
По-големите държави членки следва да създадат отворена акредитираща
институция, която да акредитира студенти за ВО обучение и паралелен модел,
може би чрез „обслужване на едно гише“ за акредитация на професионалните
умения.

Развитие на персонала




Държавите членки, с подкрепата на Комисията, следва да подкрепят
развитието на онлайн програми за начално и продължаващо професионално
развитие на учителите/преподавателите/лекторите, като се съсредоточават
върху онлайн обучението и правата върху интелектуалната собственост.
Държавите членки следва да обмислят използването на схеми за стимулиране
на
учителите/преподавателите/лекторите,
занимаващи
се
с
онлайн
професионално развитие на техните педагогически умения, включително
онлайн обучение.

ОРСД и правата върху интелектуалната собственост




Комисията и държавите членки следва да приемат и препоръчат стандартен
лиценз „Криейтив Комънс“ (Creative Commons) за целия материал на всички
видове образование и професионално обучение със свободен достъп, които са
обхванати от финансирането.
Държавите членки следва постепенно да премахнат използването на
„нетърговското“ ограничение на съдържанието.

Разходи и други научни изследвания


Държавите членки следва да увеличат контрола си върху базата разходи за
висшето образование и професионалното обучение и да разгледат въпроса за
ползите от различните начини на финансиране на техните институции.

Акцент върху учащите


Държавите членки следва да насърчават (в контекста на суверенните си
образователни цели) в полза на възрастните учащи се наличността и
достъпността на свободен достъп до ресурси създадени чрез съответния им
културен сектор и училищни програми.
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Следва да бъде отделено специално финансиране за изграждане на ОРСД
масиви от материали в ключови тематични области от интерес за възрастните.
В идеалния случай масивите следва да бъдат приспособени за самостоятелно
обучение, насоки за самостоятелно обучение (както в официалния, така и в
неофициалния сектор) и като ресурси за подпомагане на преподавателите в
преподаването на такива курсове. Това увеличава максимално инвестициите
в тях. Материалите следва да включват по-скоро аудио-визуални елементи,
отколкото само "мълчаливи" текстови материали, а за концепциите, които са
трудни за усвояване – интерактивни компоненти и тестове. Така до известна
степен ще бъдат преодолени бариерите, които могат да срещнат при
изучаване на текстов материал лица, чиито умения за четене на езика на
съответната държава (и) могат да не са на подходящо равнище.

Финансиране


Оскъдните средства за подпомагане на обучаващите се възрастни следва да
се насочват все повече към основан на резултата начин за възнаграждаване
на обучаващите се възрастни чрез ЕКР. Акредитационните портали
(обслужване на едно гише) биха могли да играят основна роля в този процес.
Признато е, че за да може тази система да функционира добре, тя се нуждае
от по-добре разработена и повсеместна ЕКР, в сравнение с функциониращата
към момента.
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