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С подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз

УЧЕНЕ

през целия живот

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

/&Ж.....2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на образованието и науката и РУО - Враца организират семинар
I
за представители на различни заинтересовани страни от Област Враца. Събитието се
осъществява с подкрепата на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и ще се проведе
онлайн на 22 ноември 2021 г. от 15,00 ч. в платформата ZOOM. Поканени за участие са
представители на различни институции и организации от сектора за учене на възрастни.
На семинара ще бъдат представени добри практики от Област Враца, свързани с
образованието и обучението на лица, навършили 16-годишна възраст.
За допълнителна информация можете да се обърнете към г-жа Петя Личева старши експерт в РУО Враца - 0894 385 007 .

Приложения: предварителна програма.

11/15/2021

Валентина Д
Ръководите;
Signed by. V

министерство

С подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз

НА ОБРАЗОВА HUETQ
U НАУКАТА

УЧЕНЕ

през целия живот

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

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА
(онлайн семинар за представители на различни заинтересовани страни от сектора
за учене на възрастни от Област Враца)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

22 ноември 2021 г., 15,00 ч.
Откриване на семинара
Валентина Дейкова - Министерство на образованието и науката,
15,00 ч.

национален координатор и ръководител на проекта
Лорета Колева - началник на РУО Враца
Нека ти разкажа - добра практика за работа в екип - проектнобазирано обучение по Български език, Технологии и предприемачество и Човекът и обществото - 4 клас
Надежда Монова - директор на Средно училище "Мито Орозов" гр. Враца /училище към Затвора/
Добри практики от учене през целия живот с подкрепата на

15,15-16,45

Програма Еразъм +
Търговско промишлена палата - Враца
Ключови компетентности
инж. Светлин Вутов, Дом на науката и техниката - Враца
Подкрепа за нови професионални предизвикателства през це
лия живот
Ралица Николова, КРИБ - Враца

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
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С подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз
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У НАУКАТА

УЧЕНЕ

през целия живот

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

Добрият опит на ДБТ-Враца при предоставяне на обучение на
възрастни по ЗНЗ и ОПРЧР
Дирекция "Бюро по труда" - Враца
Добра практика на Областния информационен център - Враца
(индикативна тема)
Цветана Иванова -управител на Областен информационен център
- Враца
16,45

Дискусия, въпроси, закриване

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

Добри практики от учене
през целия живот с
подкрепата на програма
Еразъм+

**

**
**********

ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА-ВРАЦА

Са-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

НЕКА ТИ РАЗКАЖА“
Добра практика за работа в екип и учене през целия живот
Проектно-базирано обучение по Български
предприемачество, Човекът и обществото - 4 клас

език,

Средно училище „Мито Орозов“
Затвор - гр. Враца

Технологии
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РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ДОБРИЯТ ОПИТ
на Дирекция «Бюро по труда» - Враца
при предоставяне на обучение на възрастни
по ЗНЗ и ОП «РЧР»

22.11.2021г., гр. Враца

еврофондовеге

АЛ < МЛШЛМ1 М1ЛНО
Областен Информационен
Център - Враца

Обучения по дигитални умения е
използването на онлайн инструменти за
растеж

. , град Враца

22.11.2021г

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

www.eufunds.bg
Проект „Осигуряване функционирането на Областен информацинен център - Враца през периода 2019 - 2021 г." - договор за
безвъзмездна финансова помощ
BG05SFOP001-4.004-0019-C01/18.02.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

«ОВРО УПРАВЛЕНИЕ

ключови
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ИНЖ. СВЕТЛИН ВУТОВ
22.11.2021 Г.

НТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕ
КЪМ “МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ” 00,
гр. ВРАЦА

Тема: “Подкрепа за нови професионалт
предизвикателства през целия живот “

