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Методика: Насърчаване на процеси на участие на младежи в
разработването на програми за обучение
Настоящата

методика

представлява

ръководство

за

неправителствените

организации и организациите, работещи с млади хора, които желаят да включат
процеси на участие в своите организации за разработване на програми за
обучение, съобразени с нуждите и интересите на участниците. Методиката е
интелектуален резултат и е разработена на базата на опита на проекта
Erasmus+EDU-FIN: Разработване на процеси на участие за създаване

на

програма за обучение по финансова грамотност, насочена към младежи в риск,
проект номер 2014-1-ES01-KA204-004748. Благодарение на този проект в пет
организации, работещи с младежи от четири различни европейски страни
(Испания, Италия, България и Австрия), бяха организирани процеси на участие с
цел представяне пред младата аудитория на най-добрите практики в сферата на
финансовата грамотност и проучване на интересите и нуждите в това отношение.
Тези процеси на участие се основаваха на комуникативната методика и
принципите на диалогичното обучение (обсъдени по-долу). Методиката, резултат
от проучването на тези процеси на участие, може да бъде нагаждана към различни
страни в ЕС и различни области на знанието, не само финансовата грамотност. В
описанието на методиката ще бъдат използвани както теоретични обяснения, така
и практически примери от EDU-FIN.

Проектът EDU-FIN стартира с опита на едно училище за възрастни в Барселона
(Испания), Adult School of La Verneda, което имаше за цел да включи участници в
разработването на своите курсове, за да отговори по-добре на техните нужди. В
контекста на икономическата криза участниците признаха липсата си на знания и
умения по отношение на финансите и решиха, че е важно да бъде организиран
курс по финансова грамотност.

Изследванията посочват, че образователните дейности, насочени към възрастни в
уязвимо положение, разработени без включване гласовете на участниците, найчесто претърпяват неуспех или дори влошават и без това трудното положение. За
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разлика от тях образователните дейности, които включват гласовете на
участниците, например чрез проект за участие, всъщност имат потенциала да
предоставят на участниците необходимите инструментални знания и да
трансформират тяхното социално положение, преодолявайки бариерите на
изключването (Flecha 2000 г.).

Поради тази причина и на основа интереса и нуждите на участниците, Adult
School of La Verneda разработи курс по финансова грамотност с включване на
участниците. Те разчитаха и на подкрепата на експерти от UAB Autonomic
University of Barcelona, които определиха най-успешните практики в сферата на
финансовата грамотност в цял свят. Информацията беше представена на Съвета
на училището и съпоставена с нуждите на участниците с цел изготвяне на
учебната програма на курса. Успехът на курса се основава на комбинацията от
гласовете на участниците и най-добрите установени практики на обучение.

По време на този диалогичен процес експертите установиха, че възрастните
участници нямат знания и умения по отношение на финансите и нито една
програма не е пряко насочена към младежите в риск. Въз основа на този успешен
местен опит училището кандидатства за проект Еразъм+, което позволи
реализирането на практика на процеси на участие в училища за възрастни в
различни държави от ЕС. Методиката, представена тук, е резултатът от тази
работа.
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Теоретични основи на методиката EDU-FIN
Комуникативна методика

Комуникативната методика, разработена от Gómez, Latorre, Sánchez и Flecha (2006
г.), представлява основата на проектите за участие. В следващия раздел ще
представим теоретичните принципи на комуникативната методика, както и
практически примери за това как да ги приложим в процесите на участие.

Развитието на комуникативната методика отговаря на диалогичната тенденция в
обществата и науките. Учените отбелязват, че 21 век става все по-диалогичен:
взаимодействията и комуникацията между различни физически лица са от
съществено значение за постигането на личните цели, както и колективните
усилия, за поддържане на мирно съвместно съществуване в плуралистични
общества (Aubert и Soler 2007 г.). Тази тенденция в обществото променя също
така науката и начина, по който учим. Aubert and Soler (2007 г.) обясняват, че
диалогичната тенденция засяга множество дисциплини като философия,
педагогика и социология. С две думи, диалогичната тенденция предполага
преминаване от предходната езикова тенденция, което означава преминаване от
философия на съвестта към философия на езика и признаване на значението на
интерсубективността.

Комуникативната методика се основава на няколко принципа:
• Тя признава културната интелигентност на всички човешки същества и
тяхната универсална способност да разбират и обясняват собственото си
социално положение (Gómez, Latorre, Sánchez и Flecha 2006 г.). Няколко
широко известни учени (Habermas 1987, Mead 1967, Chomsky 1966, Freire
1997) признаха тази човешка компетентност и комуникативната методика
повтаря това.
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• Комуникативната методика признава хората и като трансформиращи
социални агенти. Freire (2006) предполага, че истинската социална
трансформация се случва, само когато хората, засегнати от една
несправедлива ситуация, участват в социалните промени.

• Комуникативната методика също посочва, че хората не са "културни
идиоти" (Grafinkel 1967), а всъщност са в състояние да осмислят своето
положение и да действат, за да го променят. Зад тези универсални умения
ние откриваме комуникативна рационалност, използваща езика като
инструмент за постигане на разбирателство и консенсус (Habermas 1997).

• Освен това, на база приноса на Schütz и Luckmann (1973 г.),
комуникативната методика предполага обръщане на внимание на общата
култура на хората, тъй като е важно да се разбере тяхното поведение и
мислене.

• Комуникативната

методика

се

използва

предимно

в

качествени

изследвания в обществените науки. Така например, тя е приложена в
Шестата европейска рамкова програма INCLUD-ED: Strategies for Inclusion
and Social Cohesion in Europe from Education, която променя начина на
организиране на училищата в цяла Европа.

В

изследователската

дейност

комуникативната

методика

предполага

признанието, че стойността на аргументите се определя от тяхната
валидност, а не от позицията на лицето, което представя аргумента. Това
предполага скъсване с предпоставката на тълкувателната йерархия, която поставя
изследователите над хората, участващи в техните изследвания. В рамките на
проект на участие в обучение за възрастни това означава изслушване на всички
участници и вземане предвид на техните гледни точки.
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“Аз дойдох на сесиите, защото чувствам, че имам какво да кажа, не се
налагаше само да слушам”, (участник в EDU-FIN)
Комуникативната методика в изследователската дейност също предполага
признаване на равно епистемологично ниво на изследовател и участник.
Това означава, че участниците са включени като оценители и като членове на
изследователския екип. В областта на образованието за възрастни равното
епистемологично ниво се открива в обединяването на интересите и нуждите на
участниците и изискванията към учебната програма на курсовете, в които те
участват. Целта е производство на диалогичния знания, знания, които вземат под
внимание както обективното признаване на реалността, така и субективните
интерпретации, чрез интерсубективност (взаимодействието на участниците).
“Гласът на младите хора ще бъде включен по време на целия проект.
Като участници, както и като част от оценителския състав в оценката на
проекта”. (проектно предложение EDU-FIN)
Комуникативната методика е особено подходяща за разработване на процеси
на участие и преодоляване на културните и социални бариери в сферата на
обучението за възрастни. Положителните ефекти от комуникативната методика
бяха признати на конференцията "Науката срещу бедността", която се проведе в
La Granja, Испания през 2010 г. Сред заключенията на конференцията се посочва,
че "Критичната комуникативна изследователска перспектива има значително
социално и политическо влияние върху европейските образователни и социални
системи" (Европейска комисия 2011 г.). Стойността на комуникативната методика
е призната и от Европейския парламент (2005 г.), който, въз основа на резултатите
от проект, използвал тази методика, промени определението за положението на
ромите в Европейския съюз. Проектът EDU-FIN доведе до използване на тази
методика в областта на финансовата грамотност с положителни резултати. Покъсно подробно ще опишем разработването на проект на участие с помощта на
комуникативната методика.
“Не мога да повярвам, че правим това в много страни едновременно и
че нашата работа ще помогне на младите хора в цяла Европа” (участник в
EDU-FIN)
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Диалогично обучение
Процесите на участие, помагащи за разработване на учебна програма с участието
на млади студенти, също се основават на диалогичното обучение. Диалогичното
обучение е важно и при изпълнението на учебната програма. Диалогичното
обучение е свързано с придобиването на знания и умения чрез диалог и
взаимодействие. То се осъществява в рамките на егалитарни диалози. В
допълнение към придобиването на способности и знания, диалогичното обучение
се основава на солидарността. Диалогичното обучение има седем принципа:
егалитарен диалог, културна интелигентност, трансформация, инструментално
измерение, осмислено съзидание, солидарност и равенство на различията (Flecha
2000).

• «Егалитарният диалог», първият принцип на диалогичното обучение, се
отнася до диалог, в който се взема под внимание валидността на
аргументите, а не позицията на лицето, представящо аргументите, както
беше посочено по-горе. В егалитарния диалог се учат и учениците, и
обучаващите, тъй като всички те строят тълкувания на базата на
направения принос. В тези диалози нищо не може да се приеме като
окончателно заключение, а твърденията са предмет на бъдещ анализ.
Принципът на егалитарния диалог се основава на «теорията на
комуникативното действие» на Habermas (1987 г.) и неговата защита на
комуникативната рационалност. Той също така произтича от разработката
на Freire (1997 г.) за прилагането на егалитарните диалози в ситуации на
неравенство.

Това става ясно от проекта EDU-FIN, тъй като разработената програма за
обучение включи интересите и идеите на младите хора. Това не е програма,
създадена от партньорските организации, а разработена с експертите и
националните работни екипи.
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• Принципът на «културната интелигентност», както е обяснено в раздела
на комуникативната методика, посочва, че всеки е в състояние да участва в
егалитарен диалог. Въпреки това всеки човек може да демонстрира
способност в различни сфери. Така например, без познания по финанси
младите майки могат да управляват бюджета си, за да използват найрационално своите доходи.
Младежите могат да притежават опит и идеи и да дадат примери за
финансови ситуации от ежедневния живот по-добре от обучаващия, който
работи с тях.

• Принципът на «трансформация» се отнася до факта, че диалогичното
обучение трансформира отношенията на хората с тяхната среда. По думите
на Freire (1997 г.) хората не са същества, подлежащи на адаптация, а на
трансформация.

Проектът е насочен към подобряване условията на живот на младите хора и
срещу оставането на икономиката като абстрактно понятие.

• Диалогичното обучение има и «инструментално измерение», което се
фокусира върху придобиването на инструментални знания и умения.
Диалогичното обучение не се противопоставя на инструменталното
обучение, а на технократичната колонизация на обучението. В това
измерение е важно да се настоява, че знанието е полезно, но и с високо
качество.

Диалогичното не отрича научното, а го подобрява във всеки случай.

• „Осмислено съзидание": Диалогичното обучение предлага и механизъм
за справяне със загубата на смисъла, която Макс Вебер (1958) посочва за
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западния свят. Диалогичното обучение допринася за възстановяването на
смисъла на живота на участниците, тъй като те пренасят своите мечти,
надежди и чувства в учебния процес. Всеки човек в дадена група има свои
собствени преживявания и очаквания, които представляват незаменим
принос за групата.
Като част от проект на европейско ниво това е дейност, която много от
младежите, участващи в този проект, никога не се виждали като възможност, и
все пак свършиха невероятна работа.

• Диалогичното обучение също така насърчава солидарността. Това не
означава изпадане в еклектизъм, а действително коренно отхвърляне на
теории и практики, които насърчават несъгласието. Ние се дистанцираме
от твърдението, че никой не е неутрален, особено тези, които твърдят, че са
такива. Както посочва Freire (1989 г.), не е възможно да бъдеш на страната
на някого, без да си срещу тези, които са срещу този, на страната на когото
си ти.
Включването на гласа на младежите в създаването на програмата за обучение
предполага сериозно отношение към техните идеи, надежди и мечти. Също така
означава демонстриране на високи очаквания и предоставяне на цялата
информация, от която се нуждаят, за да направят информиран избор.

• И

накрая,

диалогичното

обучение

насърчава

"равенството

на

различията". Това предполага признаване стойността на различията и
отхвърляне

на

хомогенизирането

и

свеждане

до

равенството

на

възможностите.
Програмата за обучение по финансова грамотност EDU-FIN1 е гъвкава и всяка
организация трябва да нагоди областите на учебната програма и темата към
очакванията на участниците.

1

Програмата за обучение е налична на www.edufinproject.eu

11

Методика: Насърчаване на процеси на участие с млади хора в разработването на
програми за обучение

Процесът на участие
Процесът на участие, както е планиран в проектното
предложение

Предложението на проекта EDU-FIN предвиди разработването на методика
и програма за обучение чрез разработване на процес на участие на младежи в риск
от

различни

партньорски

организации.

При

изпълнението

се

разкри

необходимостта да се въведат някои промени в дизайна на процеса. В този раздел
ние ще го представим така, както е планиран в предложението, а в следващия
раздел ще го опишем в развитие, с включване на въведените промени.

Процесът на участие, предвиден в предложението, се състои от разработване на
месечни 2-часови сесии, на които групи от младежи учат и обсъждат въпроси,
свързани с финансовата грамотност. Темите на дискусията се избират измежду
тези, цитирани в предходното сравнително изследване или предложени и
аргументирани от младите участници. Предложението предвижда създаване на
национални работни групи от младежи. Тези работни групи участват в процеса на
участие и принадлежат към пет различни партньорски институции: Àgora
(Испания), Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Италия), Danube University
Krems (Австрия), ЦМЕДТ Амалипе (България), FACEPA (Испания). Работните
групи наброяват 15 младежи всяка. По този начин общо 75 младежи са пряко
ангажирани в разработването на проекта.

Отделно от националните работни групи се сформира комисия към всяка работна
група. Комисията се състои от най-малко трима души (2 младежи и 1 член на
персонала). Тези комисии са отговорни за вземането на решение относно
предмета и изготвянето на съдържанието на всяка от сесиите на националните
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работни групи. Членовете на комисията ще се сменят всеки месец с цел постигане
на по-голямо участие на хората, както и по-голямо разнообразие от теми и гледни
точки. Комисията ще се събира две седмици преди всяка сесия на националната
работна група за най-малко два часа с цел подготовка на сесията.

След всяка месечна сесия се изготвя кратък доклад за обобщаване на основните
констатации на сесията, като например коментарите на участниците и техните
мнения за това как да бъде преподаван предметът на други млади хора. Тези
констатации са взети под внимание при разработването на настоящата методика.
Във всяка страна процесът на участие беше проведен на нейния собствен език.

Процес на участие: Методика, разработена от опита на EDU-FIN
Включване на участници
За включването на участници в процеса на участие първата стъпка е директно
свързване с целевата група и организиране на информационна среща
На тази информационна среща се представя и обсъжда процесът на участие.
Важно е да се обясни, че целта на процеса на участие е съвместното създаване на
учебната програма за курсовете, посочени като необходими. Участниците могат
да очакват да посещават курсове, но да не обсъждат нуждата от организиране на
такива. Срещата следва да обърне внимание на темата за обсъждане (например
финансова грамотност), ситуацията и знанията на младите хора, които биха могли
да бъдат включени, както и ползата от придобиване на повече знания по тази
тема.
Ако планираната програма за обучение ще се прилага с участието на различни
организации, на срещата трябва да присъстват младежи, участващи в тези
организации и съответните заинтересовани страни, занимаващи се с млади хора,
които биха могли да се възползват от процеса на участие и от курса, разработен
чрез проекта за участие.
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Процесът на набиране на участници може да варира поради естеството на
организацията. Например партньорските институции по проекта EDU-FIN, които
работят пряко с младежи, биха могли да се свържат лесно с тях чрез провеждане
на телефонни разговори, поканване на всеки клас и чрез индивидуални разговори,
и да организират среща в собствените им квартали. Набирането на участници
беше различно за тези организации, които не разполагат редовно с млади хора в
своите институции. Например ЦМЕДТ Амалипе (България) използва общностни
модератори, за да ангажира ниско образовани жени от ромски произход от два
различни града. Тези общностни модератори работят с ромските жени ежедневно,
тъй като им помагат да разберат живота на техните деца в училище. Друга
стратегия за набиране на участници предлага услугите на други организации,
работещи с младежи. Например FACEPA (Испания) се свърза с местна
институция, работеща с млади хора с психични проблеми и им предложи
възможност да участват.

Пример от проекта EDU-FIN:
The Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Италия) организира среща
за представяне на проекта и покани младежите, работещи с
организацията и заинтересовани страни (Caritas, Parishes, младежки
асоциации, социални служби, училища за професионално обучение и
др.). В събитието участваха повече от 50 души. Срещата включваше
малка работна среща и разчупваща леда дейност под наслов “финансови
игри”.

Профил на участниците
Настоящата методика е ориентирана към организации, работещи с младежи в
уязвимо положение. Благодарение на адаптируемия характер на методиката, тя
може да се използва по отношение на младежи с разнообразни профили:
имигранти, роми, безработни, лица с психични проблеми, със затруднения в
ученето, както и лица от градски или селски райони. Изследванията посочват, че
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взаимодействието между възрастни хора с различна възраст, пол и произход
ускорява процеса на обучение и допринася за преодоляване на ситуациите на
изключване (INCLUD-ED Consortium 2012 с партньорството на Danube University
Krems). Освен това, както се вижда в раздела за диалогичното обучение, всеки
участник, поради различния си опит и културна интелигентност, може да
представи уникална гледна точка пред групата. Поради тази причина е
препоръчително в сесиите да се включват млади хора с различни характеристики.
Групите трябва да включват около 15 участници. Въпреки това, процесът на
участие е полезен и за малко по-малки или по-големи групи (от 9 до 25 души).

Асоциациите Agora и Facepa направихме няколко срещи с участници от
училище, за да създадем група с младежите от Agora:
-

набелязахме младежи на възраст между 18 и 34 години, които
участват в училището

-

проведохме телефонни разговори, предоставихме информация на
всички класове и изготвихме индивидуални покани.

Въпреки това, за създаването на националната група, най-ефективно като
действие беше свързването с институциите, които вече работеха с младежи и
представянето им на възможността да работят в процеса на участие. По този
начин създаваме две различни групи. И в двата случая те са младежи,
изложени на риск поради ниското си образование, и повечето от тях са
безработни поради своите увреждания.
(Agora Association, Испания)

Centro Studi e Formazione Villa Montesca CSVM (Италия) създаде
работна група от 25 младежи, 18 мъже и 7 жени, които варираха
възрастово от 18 до 29 години. Те бяха определени като недостатъчно
включени от общото образование за възрастни и изпаднали в пагубни
ситуации като например безработица, маргинализация и социални
затруднения.
Въпреки че проектът EDU-FIN предвиждаше 15 участници,
интересът, проявен от местните младежи, беше причината да
включим още 10 участници в процеса.
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Сесия 1
Един от способите в процеса на участие за разработване на програма за обучение
е съчетаването, от една страна, на познаването на най-добрите образователни
практики, установени от международната научна общност за преподаване на
избрания предмет и, от друга страна, на гласовете на участниците. Поради тази
причина в първата сесия персоналът на организацията, в качеството на експерти,
трябва да предостави на участниците описание на най-добрите образователни
практики (например практики, успели в международен план в сферата на
финансовата грамотност). Така например в проекта на EDU-FIN всяка
партньорска институция разработи доклад за състоянието на финансовата
грамотност и финансовото образование в своята страна. Въз основа на тези
национални доклади е разработен сравнителен доклад, съпоставящ ситуацията в
различните страни и определящ общите недостатъци. Той също така предоставя
много

примери

за

най-добри

практики,

адаптирани

и

използвани

от

партньорските институции.
В първата сесия на процеса на участие персоналът на организацията и
участниците приложиха на практика принципите на диалогичното обучение, за да
обсъдят какво означава за тях изучаваната тема (например финансова
грамотност). Много е важно да се вземат предвид предишните знания на
участниците по темата и да се определи къде могат да научат повече. Така
например по темата за финансовата грамотност персоналът трябва да проучи
какви курсове по финансова грамотност са били вече предлагани от други
организации и защо участниците в тях не са открили полза за себе си.

По време на първата среща направихме кратък въпросник за финансовите теми,
представляващи интерес за участниците, така че информацията за темите дойде
от младежите от ромски произход. Срещите се проведоха под формата на
дискусия, работа в група или по двойки, обмяна на идеи чрез дискусия, дори
една от финансовите теми беше представена от лице с ромски произход с
подкрепата на нашия екип.
Всички участници много харесаха този вид процес, защото участваха активно в
него и техният глас беше чут.
ЦМЕДТ Амалипе (България)
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Въз основа на комбинацията от познаването на най-добрите практики и на
потребностите и предложенията на участниците, както и чрез егалитарен диалог,
участниците и членовете на персонала постигат споразумение относно темите,
които ще бъдат изучавани. Този егалитарен диалог, както е обяснено по-горе, се
основава на валидността на изложените аргументи. Гласовете на участниците са
толкова важни, колкото тези на персонала. Образователните дейности, използвани
при изучаването на избраните теми, също се разглеждат в първата сесия.

Участниците и членовете на персонала на ЦМЕДТ Амалипе (България) решиха
да организират сесиите в процеса на участие около шест теми: личен бюджет,
използване на банкомати, банкови операции (карти и банкомати), застраховане,
предприемачество и интернет акаунти и защита на личните данни.
Те се обучаваха по тези теми, прилагайки на практика различни най-добри
образователни практики от четири различни страни. Така например те учиха за
личния бюджет с образователните дейности на Finanzführerschein, програма от
Австрия. Когато се обучаваха в защита на личните данни, използваха
образователни

дейности,

вдъхновени

от

три

различни

програми:

Economiascuola (Италия), Skint! (Великобритания) и Finanzas para todos
(Финанси за всеки, Испания).

Първата сесия предлага и възможността за създаване на комисия от трима души.
Комисията трябва да се състои от един член от персонала и двама участници. Тази
комисия ще организира и подготви съдържанието на втората сесия. След всяка
сесия се сформира нова комисия и тя ще отговаря за следващата сесия.
Опит от проекта EDU-FIN:
Поради профила на участниците Agora включи двама младежи, посещаващи
училище за възрастни Verneda, като част от комисията за планиране и
разработване на срещите в Els Tres Turons Foundation. Тези двама младежи бяха
включени в целия процес на проекта, от разпространението на информацията за
създаването на групи за участие до планирането и реализирането на сесиите.
Участие като модератори в дискусионни групи и споделяне на личен опит.
Опитът на тези двама младежи, посещаващи училище за възрастни, беше също

Сеси
и
чудесен пример за останалите млади хора, които споделят вълнението си от факта,
че са част от европейски проект.
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Cecu u
Честотата на сесиите може да варира при различните организации и трябва да
бъде съгласувана с участниците за тяхно удобство. Опитът на проекта EDU-FIN
по отношение на удобството е от една сесия на седмица до две сесии месечно.
Форматът на сесиите може да се различава също така (дискусионна група,
практически дейности, игри и т.н.). Все пак препоръчваме използването на
дейности, които улесняват комуникацията между участниците, тъй като това ги
кара да прилагат своите културни познания и да намират нов смисъл на
дейностите, в които участват. Това също така ускорява процеса на учене.

По мнението на един от участниците на Els tres turons Foundation: "В работната
група имах възможността да дам своето мнение, защото ме уважаваха”.

По време на създаването на програмата за обучение, младежите имат възможност да
споделят своите интереси и да обсъждат приоритетите си. В резултат на това найважната тема сред младежите беше: "Колко пари са ви необходими за живеене?"
Финансовите предизвикателства и проблеми в областта на свидетелствата за
управление и използването на банкомати бяха на второ място. Проблемите с
дълговете за мобилни телефони, обаче, не са (вече) висш приоритет (за разлика от
ситуацията до 2014 г.), което се дължи на няколко точки за безжичен достъп,
изменения в договорните политики и насърчаване на използването на предплатени
карти, така че задлъжнялостта да намалее,
(Danube University, Austria)

В края на сесията трябва да има обща оценка на дейностите и съдържанието,
използвани в сесията. Участниците могат да предоставят своите отзиви относно
това дали използваните дейности и съдържание биха били полезни за други
младежи в уязвимо положение и включени в учебната програма. Оценката също
така е полезна за откриване на нови теми, представляващи интерес по изучавания
предмет и въвеждане на промени в графика на сесиите, ако това е необходимо.
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Коментарите, предоставени от участниците, трябва да бъдат записани от
персонала в седмичен или месечен отчет. Тези доклади ще бъдат използвани при
разработването на учебната програма.

Àgora (Испания) разработи процеса на участие с младежи от местната
организация Els Tres Turons. Участниците имаха проблеми с психичното здраве
и / или затруднения при учене, а в някои случаи и двигателни проблеми.
Участниците от Els Tres Turons също участваха много активно в оценката на
сесиите и изказаха мнението, че други млади хора също трябва да "се научат как
да разбират своите сметки", " как да търсят информация", "слушат и се учат" и "
участват в процеса ".
След като черновите на резултатите бяха готови, групата получи достъп до тях и
обсъди дали документите представят техните идеи. С техните коментари,
документът беще разгледан от комисията по оценяването.

Процесите на участие са ценна възможност за организациите. Изслушването на
мненията на участниците и включването им в програмите, разработвани от всяка
организация, увеличават шансовете за успех на програмата.
Процесът на участие доведе до възможност за нагаждане на методиката EDU-FIN
към различни контексти и всякакви предмети на обучение.
Като обобщение за разработването на процес на участие представяме следната
диаграма:
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Диаграма на процеса на участие
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