„Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”

НАЦИОНАЛНИ ДНИ
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ГАБРОВО 2020
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
7 октомври 2020 г.
ДОБРЕ ДОШЛИ!
След 12,00 ч.

Настаняване и регистрация на участниците

17,30 – 19,15

ОТКРИВАНЕ на Националните дни за учене през целия живот
Поздрав на Министъра на образованието и науката
ГОДИШНИ НАГРАДИ за принос в сектора за учене на
възрастни – I част
Площад „Възраждане“, гр. Габрово
Вечеря (в хотелите където са настанени участниците)

След 19,30

8 октомври 2020 г.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
10,00 – 12,00

Работни ателиета и обмен на добри практики:
Община Габрово – пл. Възраждане 3, на гърба на Зала
„Възраждане“ в Младежка зона „Щайгата“:
Прожекция на 15 минутен филм „Частици от миналото“ за проект
по Програма „Еразъм+“ и представяне на други проекти на Община
Габрово;
Национален музей на образованието - ул. „Априловска“:
Представяне на образователни програми от Музейното училище;
Технически университет
Библиотека на Технически университет – Габрово:
Демонстрация на лаборатории на Технически университет Габрово в областта на роботиката, машиностроенето, осветителната
техника и др.
Регионална библиотека “Априлов-Палаузов” – Габрово - пл.
„Възраждане“ № 23:
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„Библиотеката като място за учене през целия живот” - Представяне
на възможностите на библиотеката за различни обучения и
придобиване на нови умения;
Школа по приложни изкуства „Ива Пенчева“ – Дечкова
къща, ул. „Опълченска“ 8:
Приложно рисуване върху коприна „160 години Габрово в
картини“;
Министерство на образованието и науката – заседателна
зала на Областна администрация:
Представяне на успешни практики и инструменти за учене през
целия живот – Електронна платформа за учене на възрастни в
Европа (EPALE), Проект за дуалната система на обучение,
Проследяване

реализацията

на

завършилите

професионално

образование и обучение.
12,00 – 13,30

Обяд
Ресторант на хотел „Балкан“ - ул. „Емануил Манолов“ 14,
Габрово център

12,30 – 13,45

Работен обяд на КС на НП „Обединени за ученето на възрастни“
и началници на РУО
Ресторант „Странноприемница“ – ул. Опълченска 15
Посещение на експозиции, организирани от Националния

13,50

музей на образованието (сборен пункт – двора на Националната
Априловска гимназия):
Откриване от г-жа Янка Такева – председател на СБУ на
Фотодокументална

изложба

„30

години

Синдикат

на

българските учители“ (зала за временни изложби, Национален
музей на образованието);
Външна експозиция „Габрово - център на знание и просвета“
(пред паметника на Васил Априлов – на входа на Националната
Априловска гимназия)
14,20

Поднасяне на венци и цветя на паметника на Васил Априлов

14,30 – 16,30

ИЗЛОЖЕНИЕ на институции за образование и обучение на
възрастни
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Поздрав към участниците: инж. Таня Михайлова – заместникминистър на образование и науката
Площад „Възраждане“, гр. Габрово
14,30 – 16,30

Информационен ден EPALE
Площад „Възраждане“, гр. Габрово

19,00 – 23,00

Официална вечеря
ГОДИШНИ НАГРАДИ за принос в сектора за учене на
възрастни – II част
Хотел „Мак“ - бул. „3-ти март“ 9, Южна промишлена зона,
Габрово (за участниците настанени в другите хотели ще бъде
организиран транспорт)
9 октомври 2020 г.
ЕДИН УЧЕБЕН ДЕН

А група
9,30 – 10,15

Посещение и лекция в Интерактивен музей на индустрията –

Б група

Габрово (Габрово, ул. „Николаевска“ № 3)

10,30 – 11,15
С група
9,30 – 10,15

Посещение и лекция в Дом на хумора и сатирата

Д група

ул. Брянска 68

10,30 – 11,15
Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата
подкрепа на Програма „Еразъм+“ на ЕС и в партньорство с Областна администрация Габрово, РУО – Габрово и с активното съдействие на Община Габрово.
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