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1. Работна среща: 

 т. 1. Функции и задачи на Националната координационна група за учене през целия живот 

(информация); 

 т. 2. План за дейността на Националната координационна група за учене през целия живот 

(НКГУЦЖ) за периода юли 2014 г. – юни 2015 г. (обсъждане на проекта); 

т.3. Основни задачи на работната група за учене на възрастни към ЕК (информация). 

юли 2014 г. 

2. Обучителен двудневен семинар за членовете на НКГУЦЖ за придобиване на умения за 

прилагане на модела за мониторинг на политиката за УЦЖ и ползване на Националната 

август 2014 г. 
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информационна система за учене на възрастни. 

3. Работна среща: 

 т. 1. Предстоящи дейности на националния координатор за учене на възрастни в периода 

ноември 2014 – октомври 2015 г. (информация); 

 Национална комуникационна стратегия за популяризиране и участие на България на 

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE); 

 Стартиране на подготовката на проект на План за действие за 2015 г. в изпълнение на 

Националната стратегия за учене през целия живот (проект на структура) 

октомври 2014 г. 

4. Работна среща: 

 т. 1. Обсъждане на проектите на План за действие за 2015 г. в изпълнение на 

Националната стратегия за учене през целия живот и на доклада до Министерския 

съвет 

 т. 2. Възможности за проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 

декември 2014 г. 

5. Обучителен двудневен семинар за членовете на НКГУЦЖ за придобиване на умения за 

ползване на Националната електронна платформа за УЦЖ 2020 за отчитане и мониторинг на 

изпълнението на стратегията и на Националната информационна система за учене на 

възрастни. 

февруари 2015 г. 

6. Работна среща: 

 т.1. Стартиране на подготовката на годишния мониторингов доклад за 2014 г. (проект 

на структура) 

април 2015 г. 
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 т.2. Организиране на Дни за учене на възрастни през м. май 2015 г. (информация); 

7. Работна среща: 

 Обсъждане на проекта на годишния мониторингов доклад за 2014 г. преди внасянето 

му в МС. 

юни 2015 г. 

 

 


