
С подкрепата на 
Програма Еразъм-ь 
на Европейския съюз през целия живот

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

О.Ъх.АсИ.:.......2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

За мен е удоволствие да Ви изпратя покана за участие в Националните дни за учене през 

целия живот, които ще се проведат от 14 до 16 декември 2021 г. Събитието се организира от 

Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на 

ЕС. Поканени за участие са представители на различни институции и организации от сектора за 

учене на възрастни.

Поради въвеждането на временни противоепидемични мерки, различните инициативи ще 

се проведат хибридно - онлайн и срещи на място, като ще се прилагат изискванията, посочени в 

заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 на министъра на здравеопазването, а именно: участието на живо 

в събития ще се допуска само на лица, които са:

ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, 

удостоверено с валидни документи за ваксинация, или 

■ г представят отрицателен -резултат от проведено до 72 часа преди влизане в' 

обекта/мероприятието изследване или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в 

обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за . 

наличие на антитела срещу SARS-CoV-2. ••
N

Всички разходи за настаняване, транспорт и хранене са за сметка на Проект № 614188- 

ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на 

Европейската програма за учене на възрастни” на Министерството на образованието и науката.

За допълнителна информация: г-жа Катя Станоева - тел.: 0888 522 823 или 02/9217 

732 - Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, Министерство на образованието

и науката.

Приложение: програма.
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НАЦИОНАЛНИ ДНИ 
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

СОФИЯ 2021

ПРОГРАМА

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

14 декември 2021 г.

10,00 -15,00 Добри практики в сектора за учене на възрастни (онлайн)

https ://www.facebook. com/EPALE. BG/

15 декември 2021 г.

17,45-18,50 Информационен щанд EPALE

Театър „Сълза и смях“, ул. „Георги С. Раковски“ 127

ВЕЧЕР НА ТАЛАНТА И УСПЕХА

15 декември 2021 г. (вход с покани)

18,50-21,00 Награди за принос към сектора за учене на възрастни

„Грамофонът“ - авторски концерт-спектакъл на Виктор Калев

Театър „Сълза и смях“, ул. „Георги С. Раковски“ 127

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩНОСТТА

16 декември 2021 г.

9,30 -12,30 Национална конференция на Националната платформа

„Обединени за ученето на възрастни“
на място: София Хотел Балкан (Шератон), т. Света Неделя №5

онлайн: https://www.facebook. com/EPALE. BG/

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с 

финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на ЕС

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

http://www.facebook
https://www.facebook
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Обединени за ученето на възрастни“

16 декември 2021 г., София Хотел Балкан

ПРОГРАМА
9,30 - 9,40 Откриване

проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и 
науката

9,40 - 9,55 Състояние на сектора за учене на възрастни - ключови
показатели
Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката

9,55-10,10 Осигуряване на условия за преход към функционираща 
система за учене през целия живот
Ваня Тивидошева, Министерство на образованието и науката

10,10-10,30 Нагласи сред професионалната общност в сектора за обучение 
на възрастни към електронната платформа EPALE
Глобал Метрикс

10,30-10,45 Повишаване на привлекателността и подобряване на 
качеството на професионалното образование и обучение за 
гарантиране на заетост и конкурентоспособност
Румяна Костадинова, външен експерт

10,45-11,15 Кафе пауза

11,15-11,30 Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене 
за личностно и професионално израстване
Наталия Георгиева, външен експерт

11,30-12,10 Дискусионен панел:
Росица Стелиянова, АИКБ; Евгения Накова, ЧЕЗ; Мариана 
Павлова, НАПОО; Юлия Симеонова, КНСБ; проф. д-р Севдалина 
Турманова, ОС Бургас
Обща дискусия

12,10-12,30 Изводи и препоръки
Жулиян Гочев / Валентина Дейкова, МОН

12,30 Закриване

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СОФИЯ 2021

От 14 до 16 декември 2021 г. в град София за седми пореден път ще се проведат 

Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството 

на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз.

Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се 

включват в дейности за учене през целия живот.

Поредицата от събития ще започне с онлайн представяне на добри практики за учене на 

възрастни. Ще бъдат връчени и годишните награди за развитие на сектора за учене на 

възрастни. Отличени за приноси през 2021 г. са: Росен Симеонов от Агенцията по заетостта, 

Росица Стелиянова от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Ивайла Василева 

от в-к „Учителско дело“, Димитринка Петкова - заместник областен управител на област 

Сливен и актьора Виктор Калев. Голямата награда за цялостен принос „Златен ключ“ ще 

бъде връчена на Иван Нейков председател на Управителния съвет на Балканския институт 

по труда и социалната политика. Вечерта ще завърши с авторския концерт-спектакъл 

„Грамофонът“.

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) ще бъде основна 

комуникационна точка на Дните. Общоевропейският интерактивен инструмент ще бъде 

представен онлайн заедно с добрите практики за учене на възрастни, както и на специален 

информационен щанд.

Кулминационната точка на Дните ще бъде конференцията на Националната платформа 

„Обединени за ученето на възрастни“. На събитието ще бъдат представени основните 

резултати, свързани с проекта на Последваща оценка на въздействието на публичните 

политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014 - 2020 година.

Националните дни за учене през целия живот, които ще се проведат в гр. София, се 

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

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 
Споразумение № 614188
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„Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на 

възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на 

образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Достъп до информация за събитието може да бъде получен и чрез:

http://lll.mon.bg/

https://www.facebook.com/EPALE.BG/:

https://twitter.com/epale bulgaria.

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

http://lll.mon.bg/
https://www.facebook.com/EPALE.BG/
https://twitter.com/epale_bulgaria
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СОФИЯ 2021

ПРОГРАМА

ДЕН HA ОТВОРЕНИ ВРАТИ

14 декември 2021 г.

Добри практики в сектора за учене на възрастни

(онлайн)

https ://www. face book. com/EPALE. BG/

10,00 -15,00 ч.

Откриване на Националните дни за учене през целия живот 2021 г.

• Валентина Дейкова, национален координатор за учене на възрастни,

Министерство на образованието и науката;

• д.и.н. Янка Такева, председател на СБУ;

• проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общинския съвет на

Бургас;

• Невена Минева, заместник-кмет на Община Габрово

1.
На посещение в ПГ „Велизар Пеев“, Своге

инж. Станчо Атанасов и д-р Кирил Филипов, ПГ „Велизар Пеев11, Своге

2.
На гости на село

Невена Минева, Община Габрово

3.
Обучение на възрастни в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол Снежана

Славкова, директор на училището

4.

Национална професионална гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев“, гр.

Велинград

инж. Стефан Шулев, директор на ПГГС

5.

Нощ на литературата

г-жа Нели Митева, директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация

Ловеч

Проект № 614188-EPP-1 -2019-1-BG--EPPKA3-AL-AGENDA
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6.

Нека ти разкажа - добра практика за работа в екип - проектно-базирано

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/

7.

Обучения по дигитални умения в използването на онлайн инструменти за

растеж

Цветана Иванова - управител на Областен информационен център - Враца

8.

Осигуряване на качествено обучение за лица, навършили 16-годишна

възраст

Професионална гимназия по транспорт, с. Владимирово, Област Монтана

9.
Управление на социална услуга

Камелия Грозева, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Сливен

10.
Свобода зад решетките

СОУ „Аргира Жечкова“ към Затвора в гр. Сливен, Ваня Димитрова

11.

Новото в Европейската електронната платформа за учене на възрастни

EPALE

Ваня Тивдидошева, Министерство на образованието и науката

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с 

финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на ЕС

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


