НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

КОМУНИКАЦИОНЕН РАМКОВ ПЛАН
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

I.

УВОД

Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) за периода 2014 –
2020 г., приета с РМС № 12 от 10 януари 2014 г., е основният документ, който определя
стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в контекста
на общоевропейската политика за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж
Комуникационният план за взаимодействие на заинтересованите страни при
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) за
периода 2014-2020 г. представлява съгласуван управленски подход за отваряне на
комуникационните канали между заинтересованите страни за сътрудничество и за
изграждане на устойчива информационна среда с цел да се поощрят умения за растеж,
конкурентоспособност и заетост. Реализирането на комуникационна политика,
предоставяща

навременна,

разбираема

и

изчерпателна

информация

цели

мобилизирането на заинтересованите страни за напредък при изпълнението на НСУЦЖ
и мотивирането на хората от всички възрасти да участват в образование и обучение.
II. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН
Настоящият комуникационен план цели да изгради механизъм за комуникация и
сътрудничество

между

заинтересованите

страни

за

ефективно

прилагане

на

Националната стратегия за учене през целия живот на национално, областно и местно
ниво, при осигуряване на прозрачност и публичност сред широката общественост.
Спектърът на заинтересованите страни от хоризонталната политика за УЦЖ е
изключително широк. Самата стратегия очертава съдържанието, формите, средата и
взаимоотношенията между всички участници в процеса на УЦЖ, а именно:
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учещи – всички лица на територията на страната, ангажирани в сферата на
образованието, формалното и неформалното обучение или самостоятелното
учене;



доставчици на обучение – институциите, които провеждат обучение (детски
градини, училища, университети, центрове за обучение, културни институции
и др.), съответстващо на потребностите на обществото и изискванията на
пазара на труда;



работодатели, браншови организации, синдикати, организации на
гражданското общество и други партньори;



области, общини и местни общности;



държавни органи – министерства и агенции, определящи националните
политики в областта на образованието и обучението.

През юни 2014 г. със Заповед на министъра на образованието и науката е
създадена Национална координационна група за учене през целия живот (НКГУЦЖ)
като стратегическа група за координация на изпълнението на НСУЦЖ. Тя включва
представители

на

държавни

и

общински

институции,

социални

партньори,

неправителствени организации и има за задача да координира взаимодействието между
заинтересованите страни в процеса на изпълнение, мониторинг и оценка на НСУЦЖ
2020.
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НКГУЦЖ свързва всички участници в изпълнението на стратегията на национално
ниво. Взаимодействието в нейните рамки се осъществява посредством консултиране,
обмяна на информация и обратна връзка. В своята равнопоставеност членовете на
групата разпространяват и довеждат стратегическите послания до заинтересованите
страни. Всяка от заинтересованите страни ефективно мултиплицира различни части от
общите послания на НСУЦЖ 2014-2020. Дейността им предполага специфични
действия и комуникационни канали, които да гарантират индивидуализацията на
подхода и обратната връзка от крайния потребител.

III. МЕТОДИ И КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Основните методи, които ще се прилагат, са консултирането и обмена на
информация, като обратната връзка все така остава в центъра на вниманието.
Взаимодействието между заинтересованите страни ще се осъществява посредством:
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 НКГУЦЖ и механизмите за нейното функциониране, заложени в самата
стратегия;
 Национална платформа за учене през целия живот 2020;
 Национална мрежа от областни координатори за учене през целия живот;
 Тематична уеб-страница за вътрешна и външна комуникация;
 Европейска електронна платформа за учене на възрастни ЕПАЛЕ;
 Проучвания сред заинтересованите страни;
 Доклади и оценки (предварителни, встъпителни, периодични, тематични,
междинни, окончателни);
 Работни обсъждания, експертни съвети;
 Обратна информация – анкети, въпросници, интервюта, отзиви, фокус
групи, конференции, кръгли маси, обществени форуми с широко участие
на заинтересованите страни.
 Директна комуникация – ежегодно събития, посветени на ученето през
целия живот, тематични конференции и семинари, други събития в
сферите на образованието, културата и заетостта;
 Медии – телевизионни и радио канали, преса;
 Външна реклама (билбордове, плакати);
 Информационни брошури (листовки, диплянки);
 Електронната страница на Националния координатор за учене на
възрастни: https://LLL.MON.BG;
 Други подходящи канали.
IV.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН
Комуникационният план за взаимодействие на заинтересованите страни се
изпълнява както следва:
1. Осигуряване на условия за комуникация в периода на изпълнение на
НСУЦЖ 2014 – 2020 г.;
2. Изпълнение на Комуникационния план до 2020 г.;
3. Оценка на изпълнението на НСУЦЖ и разпространение на постигнатите
резултати.
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Комуникационен план

НСУЦЖ

Координационна група

2014

План за действие
/НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ

1

Междинен мониторингов доклад

2015

План за действие /НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ

2

Мониторингов доклад за 2014

2016

План за действие /НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ
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Мониторингов доклад за 2015

2017

План за действие /НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ

4

Междинна оценка
на въздействието

2018

План за действие /НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ
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Мониторингов доклад за 2017

2019

План за действие /НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ

6

Мониторингов доклад за 2018

2020

План за действие /НСУЦЖ/
План за дейността
на НКГУЦЖ

7

Мониторингов доклад за 2019

2021
Последваща оценка
на въздейстшието

.
1. Осигуряване на условия за комуникация
1.1. Създаване на Национална координационна група за учене през целия живот
(НКГУЦЖ) за координиране взаимодействието на заинтересованите страни за
изпълнение, мониторинг и оценка на НСУЦЖ 2014-2020 г.;
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1.2. Създаване на Национална платформа за учене през целия живот 2020 г.;
1.3. Създаване на тематична уеб-страница за поддържане на вътрешна и външна
комуникация;
2.2. Изпълнение на Комуникационния план 2014 – 2020 г.
2.1. Регулярни срещи на НКГУЦЖ съгласно ежегодни планове, приемани до м. юни на
всяка календарна година.
2.2. Подготовка и приемане от Министерския съвет на планове за действие в
изпълнение на стратегията – до м. декември на текущата година.
2.3. Изготвяне на годишни доклади за изпълнение на ежегодните планове и представянето
им в МС – до м. юни на следващата година.
2.4. Провеждане на междинна оценка на въздействието на НСУЦЖ 2014 – 2020 г. – през
2017 г.; публикуване и широко популяризиране на доклада от оценката;
2.5. Постоянно популяризиране на НСУЦЖ 2014-2020 г. от страна на заинтересованите
страни в рамките на събития в страната и при участие на членове на НКГУЦЖ в
европейски и международни форуми.
2.6. Ежегодно организиране на Национални дни на Ученето през целия живот, включващи
събития на национално, регионално и местно ниво чрез използване на разнообразни
комуникационни канали.
2.7. Публикации, представящи дейността на заинтересованите страни на тематичната уебстраница на НСУЦЖ, на електронната платформа за учене на възрастни в Европа
ЕПАЛЕ, както и на хартиен носител.
2.8.

Осигуряване

на

езиковото

осведомяването се извършва

качество

на

комуникационните

канали,

като

на ясен и достъпен език, разбираем за широката

общественост.
3.3. Оценка на изпълнението на НСУЦЖ и разпространение на постигнатите
резултати.
3.1. Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на НСУЦЖ през 2020 г. и
представянето му в МС;
3.2. Последваща оценка на въздействието на НСУЦЖ 2014 – 2020 г., публикуване и
широко популяризиране на доклада от оценката.
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VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Мониторингът на изпълнението на Комуникационния план се осъществява чрез
Националната платформа за учене през целия живот. Докладите за изпълнението са
междинни (в края на всяка година) и финален (за целия период 2014 – 2020 г.).
Дейностите за изпълнение на Комуникационния план се оценяват по критерии и
индикатори, включващи:


измерване на постигнати параметри на изпълнение;



измерване на резултат и въздействие, посредством входни и последващи
проучвания за всяко събитие или кампания - за оценка на въздействието
върху информираността, нагласите, мотивацията и пр.

Мониторингът и оценката на дейностите, залегнали в Комуникационния план,
се извършват от Националната координационна група за учене през целия живот.
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