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НОВИНА

В Северна България се проведоха три регионални конференции, 

които мобилизираха заинтересованите страни за напредък 

в сектора за учене на възрастни в България

(Северозападен район, Североизточен район и Северен централен район)

През месец септември 2013 г. бяха проведени три регионални конференции на тема

„Мобилизиране  на  заинтересованите  страни  за  напредък  в  сектора  за  учене  на

възрастни“.  Те  са  последните  регионални  събития,  планирани  по  проекта  „BG  –

Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” и представляват

важна част от дейността, свързана с популяризиране значението на ученето на възрастни

в България.

Конференциите се проведоха в гр. Враца (13 и 14 септември 2013 г.), гр. Варна ( 20

и 21 септември) и с. Арбанаси, Община Велико Търново (23 и 24 септември).

В трите конференции участваха над 132 участника - представители на широк кръг

заинтересовани страни:  регионални структури на Министерството на образованието и

науката,  социални  партньори,  ръководители  на  доставчици  на  обучение,  музеи,

библиотеки, професионални гимназии, средни общообразователни училища, младежки

центрове, организации от неправителствения сектор, експерти и др.
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Участниците в събитията бяха запознати с приоритетите на Европейската програма

за учене на възрастни. Очертани бяха целите, дейностите и едногодишните резултати по

проекта, както и основните показатели за образование и обучение на възрастни в трите

района за планиране. Важен акцент в програмата на събитията беше информацията за

изпълнението на националните цели на политиката за учене през целия живот до 2013 г.

и представянето на първия вариант на Национална стратегическа  рамка (визия,  цели,

приоритети и области на въздействие) за периода 2014 – 2020 година.

В рамките  на  трите  конференции  се  проведоха  и  Дните  за  учене  на  възрастни,

които  осигуряват  реална  възможност  за  представяне  на  разнообразни  практики  за

неформално обучение на възрастни, включително и тези, класирани като най-добри за

съответния район.

В  Северозападен  район  за  планиране  това  бяха  практиките:  „Социално

терапевтичен център”, създаден от Сдружение с нестопанска цел „Жарава” - гр. Враца

и  „Квалификация,  преквалификация  и  обучение  по  чужди  езици”,  осъществявана  от

Индустриална  стопанска  камара  -  гр.  Враца.  Те  бяха  представени  от  г-жа  Зоя

Пехльова и г-жа Лиляна Нелова.

Като  най-добра  практика  за  учене  на

възрастни  в  Североизточен  район  за

планиране  беше  отличена  Практиката

„Домашен  майстор”  на  Професионална

гимназия по строителство, архитектура и

геодезия   (  ПГСАГ  )- гр. Шумен, представена

на  събитието  в  гр.  Варна  от  инж.  Стела

Лалова и инж. Иван Спасов.

http://www.ab-bg.com/olymp/pgsag/
http://www.ab-bg.com/olymp/pgsag/
http://www.ab-bg.com/olymp/pgsag/
http://www.bia-bg.com/member/178
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/183843671687632
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/183843671687632
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Най-добрите практики за неформално обучение на възрастни в Северен централен

район  също  предизвикаха  интереса  на  участниците  в  конференцията,  проведена  в  с.

Арбанаси.  Наградени  бяха  практиките:  „Придобиване  на  социални  и  граждански

компетенции за работа в ромска общност”, разработена в рамките на проект „Roma in

EU”,  представена  от  г-жа  Десислава  Стефанова  и  г-жа  Таня  Ванова  от  Центъра  за

междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ”, гр. Велико Търново и

„Изграждане на Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската

промишленост”, осъществявана от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван

Лазарова”, гр. Русе.

По  време  на  конференциите  и  в  рамките  на  инициативата  Дни  за  учене  на

възрастни продължи представянето на Програмата „Глобални библиотеки-България” и

секторната  подпрограма  „Грюндвиг”.  Представените  практики  демонстрираха

интегрирани  действия  за  взаимно  допълване  и  съгласуваност  между  Европейската

програма за учене на възрастни,  Европейската програма „Учене през целия живот” и

други международни програми с практики в сектора за учене на възрастни в България.

В  специален  програмен  панел  конференциите  бяха  проведени  и  дискусии  в

работните групи, сформирани в съответствие с приоритетите на Европейската програма

за  учене  на  възрастни.  Участниците  определиха  проблемите  и  пропуските  в

координацията  и  съгласуваността  между  основните  актьори  в  сектора  за  учене  на

възрастни  в  България.  Въз  основа  на  тях  бяха  направени  съответните  изводи  и

препоръки,  които следва да допринесат за повишено участие в дейности за  учене на

възрастни,  както  и  за  по-ефективни  действия  на  всички  равнища  на  управление  –

общинско, областно, както и на равнище район за планиране.

http://www.pgo-rousse.com/
http://www.pgo-rousse.com/
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=1724&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=1724&lang=1
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И  трите  регионални  събития  бяха  отразени  от  различни  електронни  и  печатни

медии.  Регионална  телевизия  -  Враца  излъчи  репортаж  на  тема  „Учене  през  целия

живот”.  Областният  всекидневник  „Борба” (бр.  184)  публикува  статия  за  проблемите

пред сектора за учене на възрастни, а информация за конференциите достигна до широк

кръг от  участници в дейности  за  учене на  възрастни чрез  електронните  страници на

различни неправителствени организации и социалните мрежи. 

https://www.facebook.com/pgo.rousse
http://amalipe.com/index.php?nav=news&lang=1&currentpage=2
http://www.borbabg.com/?action=news&news=28822
http://tv-vratsa.bg/index.php?lang=bg&r=home/tvvratza/t140/t9586
http://tv-vratsa.bg/index.php?lang=bg&r=home/tvvratza/t140/t9586

