
 

Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 

Основната цел бе да се разработи и апробира обучителна програма 
за хора в пенсионна възраст, като се проведе учебен процес в 10 
лекционни и семинарни курсове, както и да се изследват нагласите им 
за участие в подобни програми. Допълнителните цели бяха свързани с 
административното обслужване на подбора на участници, 
разпределението им по курсове, работата в групите и отчитане на 
посещенията.  

В подготвителния етап чрез информационна кампания в медиите – 
основно в-к- „Трета възраст“ и дружества и клубове на пенсионери в 
София – бяха получени 178 кандидатури, от които за обучение в 
предложените 10 курса бяха подбрани 141 кандидати. В периода 
26.04.2017 – 26.10.2017. бе проведено обучение, както и анкетно 
проучване на участвалите в програмата курсисти (вж. Приложение 3) и 
мнения на преподаватели в програмата (Вж. Приложение 4).  

В тях личи високата удовлетвореност и на курсистите, и на 
преподавателите, които мотивират първоначалната хипотеза, че 
подобна програма ще отговори на нагласите на хора от третата възраст 
към продължаващо обучение както откъм чисто прагматични 
съображения – учене на език, работа с информационни средства, така 
и откъм стремеж към задълбочаване на теоретични знания и участие 
във форми на социален контакт.     

Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната 
програма 

Първият вариант на обучителната програма бе разработен до 
26.04.2017 г., като включваше курсовете: 

 Психологическа периодизация на човешкия живот – проф. 
д.пс.н. Иван Тонев Димитров 

 Общуване и приемственост на поколенията - проф. д.пс.н. Иван 
Тонев Димитров 

 Мъдростта на годините: граничната ситуация – проф. дфн. 
Георги Теологов Каприев 

 Здравословно хранене, физическа активност и благополучие – 
д-р Елиза Александрова Иванова 

 Здравословно хранене, физическа активност и благополучие – 
доц. д-р Валентина Георгиева Кънева 

 Морал и общуване в условия на глобална комуникация – проф. 
д-р Силвия Стефанова Минева 

 Английски език за напреднали – гл. ас. д-р Николина Цветкова 
 Английски език за начинаещи – гл. ас. д-р Пенка Христова 
 Съвременни информационни и комуникационни технологии - 

проф.д.ф.н. Оля Харизанова/д-р Петър Миладинов 
 Политически идеи и обществени устройства: история и 

съвременност – проф. дсн Тодор Танев и проф. д-р Димитър 
Денков.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Обявените чрез медии и на сайта на Философски факултет курсове и условия за записване бяха основа за 

кандидатстване е подбор на курсистите  
Прием на документи за кандидатстване в университетска програма за третата възраст 
Класиране в университетска образователна програма за третата възраст 
 
Курсовете бяха проведени според определена програма и разпис на лекциите. 
Бяха събрани и мнения от преподаватели за участието на курсистите. 
Всичко това бе надлежно документирано, като представлява основа на учебна документация за бъдеща 

работа.  
Обосновка на извършените разходи по проекта 

Основните разходи по проекта бяха възнаграждения за разработване и провеждане на курсовете, като се 
съобразяваха с действащите в СУ „Св. Климент Охридски“ нормативи. Наложи се преразпределение на 
бюджета, свързано най-вече с технически средства, нужни за размножаване на материалите за прием, учебни 
пособия и анкетни карти за участниците, чийто среден брой във всеки курс далеч надхвърля обичайния сред 
студенти в ОКС магистър.  

 
Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 

Проектът няма непосредствени научни резултати в обичайния смисъл, тъй като е първи по рода си опит у 
нас да се организира университетско обучение на хора от третата възраст. Въз основа на него ще се разработи 
предложение за университетска и национална система за работа с възрастни, която обаче зависи от 
политическо решение на национално ниво.  За това говор и интересът към програмата от страна на МОН и 
МТСП, изказан при откриването от присъстващите представители на двете министерства, вкл. и на министър 
Гълъб Донев.   

Разпространение на резултатите: 
Проектът бе широко разпространен в български печатни и електронни медии, както и във 

видеорепозиториума към сайта на Философски факултет, което бе и една от целите на проекта.  
Виж: 
 В Софийския университет стартира университетска образователна програма за третата възраст 
 
"Университетска образователна програма за третата възраст", СУ „Св. Климент Охридски“,2017 

 
За тематични проекти и проекти за подкрепа на докторанти: 

 Списък на публикациите в списания, реферирани в международни бази данни (ISI Web of Knowledge, 
SCOPUS или др.) 

 Списък на публикациите в нереферирани списания и сборници 

 Участие в международна конференция с доклад или постер 

 Участие в национална конференция с доклад или постер 

 Глава от книга 

 Други форми на разпространение 
 

За проекти за частично финансиране на научни форуми: 

 Списък на публикациите в сборника с доклади от форума  

 Списък на публикациите в сборника с абстракти на форума 

 Списък на постери 

 Уебсайт на конференцията 

 Други форми на разпространение 
 
 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/novini/arhiv/priem_na_dokumenti_za_kandidatstvane_v_universitetska_programa_za_tretata_v_zrast
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/novini/arhiv/klasirane_v_universitetska_obrazovatelna_programa_za_tretata_v_zrast
https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/v_sofijskiya_universitet_startira_universitetska_obrazovatelna_programa_za_tretata_v_zrast
https://www.youtube.com/watch?v=WBy3iu6FDXU

