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ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА 

„Обединени за ученето на възрастни”

Относно: Онлайн работна среща на КС през м. декември 2021 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ,

За мен е удоволствие да Ви изпратя покана за участие в онлайн работна среща на 

Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на 

възрастни” (КС), която ще се проведе на онлайн на 8 декември 2021 г. от 14,00 ч. в 

платформата ZOOM. • •

Предварителният дневен ред включва:

1. Изпълнение на Програмата на националния координатор за изпълнение на 

Европейската програма за учене на възрастни за периода 2020-2021 година и 

основни дейности през 2022-2023 година - информация и дискусия;

2. Оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на 

възрастни (общи изводи и препоръки) - информация и дискусия; ■

3. Други.

Срещата се провежда в рамките на Проект № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL- 

AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене 

на възрастни”.

Линк за включване в срещата ще Ви бъде изпратен на 7 декември 2021 г.

Гтел на проекта

12/3/2021

ВЯРНОА.
подпиш

*4Штт
гМодОКУМЕНТ

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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MUHUCTErCTBO
НА ОБРАЮВАНиЕТО
U НАУКАТА

РАБОТНА СРЕЩА 

НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА 

„ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ“ 

8 декември 2021 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Изпълнение на Програмата на националния координатор за учене на възрастни 
през 2020 - 2021 година

Дискусия по предварително изпратен материал

2. График на дейностите до края на 2021 година

Информация и дискусия по предварително изпратен материал

3. Основни дейности през периода 2022 - 2023 година

Информация

4. Други
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ПРОТОКОЛ 

от

Онлайн работна среща

на Координационния съвет на Националната платформа 

„Обединени за ученето на възрастни”

8 декември 2021 година

На 8 декември 2021 г. се проведе онлайн работна среща на Координационния съвет 

на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, наречен по-нататък 

„Съвета“.

В съответствие с предварителната програма на работната среща г-жа В. Дейкова - 

председател на Съвета, ръководител на проекта, национален координатор в изпълнение на 

Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на Националното звено за 

подкрепа на EPALE и г-н Ж. Гочев - секретар на Съвета и лице за контакт с Европейската 

мрежа за основни умения на възрастните, предложиха следния дневен ред:

1. Изпълнение на Програмата на националния координатор за учене на

възрастни през 2020 - 2021 година

Дискусия по предварително изпратен материал

2. График на дейностите до края на 2021 година

Информация и дискусия по предварително изпратен материал

3. Основни дейности през периода 2022 - 2023 година

Информация

4. Други

Присъстващите членове на Съвета не възразиха по предложения проект на дневен 

ред на работната среща, след което се пристъпи към неговото изпълнение.
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По т. 1 от дневния ред:

Г-жа В. Дейкова откри заседанието на Съвета. Тя представи степента на 

изпълнение на съвместните дейности, осъществени съвместно с членовете на Съвета. 

Детайлно бяха представени постигнатите резултати от взаимодействието с 

представителите на заинтересованите страни на всички равнища на управление: 

национално, областно и местно. Подробно бяха посочени и целевите групи, върху които е 

осъществено въздействие чрез съвместните дейности. По-конкретно бяха припомнени 

дейностите, свързани с функционирането на създадените координационни механизми. 

Координацията и повишаването на информираността е подобрена чрез планирането, 

организирането и провеждането на събития с всички структури на Националната 

платформа „Обединени за ученето на възрастни“. Всички събития са подкрепили процеса 

на подготовка на Последващата оценка на въздействието на публичните политики в 

сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 г. Тези събития са осигурили 

условия за провеждане на обществени консултации със широк кръг заинтересовани 

страни. По този начин е създадена пълна и достоверна картина на развитието на 

политиката за учене на възрастни и на политиката за учене през целия живот. Дискусиите, 

проведени в рамките на събитията са създали условия за обществено консултиране и 

стимулиране на публичните дебати, за да бъдат формулирани констатации, изводи и 

препоръки за развитието на ученето на възрастни и ученето през целия живот след 2021 г.

По т. 2 от дневния ред:

В. Дейкова запозна членовете на Съвета с предварително изпратения график на 

събитията, които ще се организират и проведат до края на 2021 г. Те бяха призовани за 

активно участие в тях, както и за взаимодействие и подкрепа за оставащите до края на 

настоящата година координирани действия. Очаква се тези събития да имат съществен 

принос към изпълнението на националните приоритети за приключващата двугодишна 

работна програма на националния координатор в изпълнение на Европейската програма 

за учене на възрастни.

По т. 3 от дневния ред:
CN

dЬи
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В. Дейкова представи и одобрените от ЕК основни цели и дейности на националния 

координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни за периода 

2022-2023 г. Те включват: ефективна структура за координация на сектора за учене на 

възрастни; споделяне на ангажиментите за развитие на уменията на местно ниво; пилотно 

прилагане на модела за изграждане на мрежи за развитие на уменията на местно ниво, 

развитие на уменията за живот; популяризиране на същността и ползите от валидирането 

на знания и умения, както и дейности на ниво Европейски съюз.

По т. 4 от дневния ред:

Не бяха формулирани предложения.

Г-жа В. Дейкова - председател на Съвета, национален координатор за учене на 

възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE обобщи 

основните резултати от проведената среща.

Съветът прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от приетия дневен ред:

Одобрява представената информация за изпълнението на Програмата на 

националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни 

за периода 2020-2021 г.

По т. 2 от приетия дневен ред:

Одобрява информацията за графика на оставащите до края на 2021 г. съвместни 

събития с членовете на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“. 

Членовете на Съвета подкрепят призивите на националния координатор за мобилизиране 

на представителите на заинтересованите страни на всички равнища на управление за 

успешно финализиране на изтичащата двугодишна работна програма на националния 

координатор.

По т. 3 от приетия дневен ред:
ГО

d
и
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Одобрява представената информация за основните цели и дейности за периода 

2022-2023 г. Членовете на Съвета призовават всички заинтересовани страни за 

мобилизация за изпълнението на новата одобрена работна програма на националния 

координатор.

Одобрил: (п)

В. Дейкова - Председател на Съвета и ръководител на проекта

Протоколирал: (п)

Ж. Гочев - Секретар на Съвета и член на екипа за изпълнение на проекта

а,ни
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Дневен ред - т. 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

през 2020 - 2021 година

(Проект № 614188-EPP-l-2019-l-BG-EPPKA3-AL-AGENDA/Cnopa3yMemie №

614188)

Съвместни дейности с членовете на Националната платформа 

„ Обединени за ученето на възрастни

РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

• Координацията на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни е 

подобрена чрез укрепване на установените структури в рамките на Националната 

платформа „Обединени за ученето на възрастни“; съставът на всички структури на 

местно, областно и национално ниво е актуализиран; проведен е уебинар за 

националната мрежа от институции и организации за образование и обучение на 

възрастни; десет работни срещи, от които шест на национално ниво и четири на 

регионално ниво.

• Създадени са необходимите условия за изготвяне на последваща оценка на 

въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 

2014-2020 г.:

S актуализирана е Националната информационна система за обучение на възрастни; 

S изготвен е доклад за напредъка по изпълнението на националните стратегически 

цели;

S разработено е Методическо ръководство за оценка на въздействието; и - обсъден и 

публикуван е График за провеждане на национален консултативен процес;

S проведени са 2 онлайн анкети и са изготвени доклади;

S проведени са 2 фокус-групи и са изготвени доклади;

S проведени са 4 областни семинара за представяне на добри практики, обсъждане 

на резултатите и изготвяне на предложения.

• Изготвен е предварителен вариант на проект на последваща оценка на въздействието 

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

Проект № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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• Повишена е осведомеността за общите цели на политиката и са осигурени условия за 

обмен на добри практики, които ефективно са разпространени чрез активен диалог на 

европейско и национално ниво. Това е постигнато чрез участие в срещи на 

националните координатори на европейско ниво; участие чрез представяне на опит в 

PLA, организирано от Словения, на която България представи презентация за 

взаимодействието на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни в 

Област Бургас (проф. д-р Севдалина Турманова); в рамките на Националните дни за 

учене през целия живот и други събития; чрез публикуване на актуална информация 

на уебсайта на проекта и на EPALE.

Дейностите са насочени към следните ключови целеви групи - членовете на 

Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за оученето на 

възрастни“, Националната координационна група за учене през целия живот, 28-те 

областни координационни групи за учене през целия живот, Националната мрежа от 

институции и организации за образование и обучение на възрастни, обучаващи и културни 

институции, медии, и др. Включването им в общи дейности по време на събития и 

обсъждане на разработените продукти допринася за подобряване на взаимодействието 

между тях, както и за повишаване на тяхната отговорност по отношение на целта за 

увеличаване на участието във формално и неформално обучение на 

нискоквалифицираното възрастно население, както и за формиране на политики на 

регионално и местно ниво.

Предвид променените обстоятелства за изпълнението на двугодишната програма на 

националния координатор, свързана с COVID-19, някои от планираните дейности бяха 

успешно трансформирани чрез използване на предимствата на онлайн комуникацията.

Координационни дейности и управление
За координиране и осигуряване на взаимодействието между заинтересованите страни в 

сектора за учене на възрастни в рамките на дейността „Националните координатори в 

изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ в различни проектни 

периоди бяха създадени различни структури, обединени в Национална платформа за учене 

на възрастни, а именно:

• Координационен съвет на Националната платформа за обучение на възрастни;

• Национална координационна група за учене през целия живот;

• 28 областни координационни групи за УЦЖ;

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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• Националната мрежа от институции и организации за обучение на възрастни. 

Координирането на структурите на национално, регионално и местно ниво в подкрепа на 

разработването на политики бе организирано по такъв начин, че да гарантира 

подобряването на сектора за учене на възрастни в съответствие с Европейската програма 

за обучение на възрастни и Европейската програма за умения от м. юли 2020 г.

Актуализирани са списъците на всички структури на Националната платформа 

„Обединени са ученето на възрастни“ и са публикувани на уебсайта на националния 

координатор.

Проведени събития

За подобряване на координацията и повишаване на информираността са организирани 

следните срещи и други събития с всички структури на Националната платформа за учене 

на възрастни:

> С членовете на КС са проведени 4 работни срещи:

• 2020 г. - Търговище (9 юли ); онлайн (18 декември);

• 2021 г. - Силистра (3 юни); онлайн (8 декември).

> С членовете на НКГУЦЖ са организирани две работни срещи:

• 2 март 2020 в гр. София;

• 9 март 2021 г., онлайн.

За резултатите от срещите са изготвени протоколи, публикувани на уебсайта на проекта. 

На срещите са представени и обсъдени подготовката на Основни параметри на 

изпълнението на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в Плана за 

действие за 2020 и 2021 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през 

целия живот за периода 2014-2020 година; извършен е преглед на резултатите от 

националния консултативен процес във връзка с изготвяне на последваща оценка на 

публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014 — 2020 г.; 

тематичните фокуси на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) 

през 2021 г.; обсъдени са конкретни изводи от последващата оценка на въздействието.

Проект № 614188-ЕРР-1-2019-1 -BG-EPPKA3-AL-AGENDА
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C подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз УЧЕНЕ

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

> За да подпомогнат областните координационни групи за учене през целия живот,

членовете на екипа:

• участваха в работни срещи, организирани от областните координатори, в Бургас, 

Габрово, Търговище и Силистра. На срещите е представено състоянието на 

сектора за учене на възрастни; обсъдени са текущи организационни въпроси и 

проблеми на областно ниво; представена е актуална информация за EPALE;

• на 9 ноември 2021 г. е проведен уебинар на тема „Методическа подкрепа за 

анализиране и планиране на областни политики за учене през целия живот“; 

представени са нови елементи от развитието на Електронната платформа за учене 

на възрастни в Европа.

> За членовете на Националната мрежа от институции и организации за образование 

и обучение на възрастни:

• организиран уебинар на 21 декември 2020 г. - представени и обсъдени са: секторът 

за учене на възрастни - съвместни дейности за оценка на въздействието на 

провежданите политики; съвместните дейности през 2020 г.; създадените на 

български език EPALE: онлайн професионални общности;

• втори уебинар ще бъде проведен на 21 декември 2021 г. с членове на мрежата от 

бъдещите пилотни области - запознаване с целите и предстоящите дейности през 

2022 - 2023 г.

> В подкрепа на подготовката на Проект на Последваща оценка на въздействието на 

публичните политики в сектора за учене на възрастни са организирани следните 

дейности в рамките на националния консултативен процес:

• проведени 4 областни семинара:

S 20-21 юли 2021 г., Област Бургас на тема: Възможности за неформално 

обучение и придобиване на умения и компетентности извън формалната 

образователна среда;

у' 22-23 юли 2021 г., Област Бургас на тема: Превръщане на професионалното 

образование и обучение в привлекателна възможност за учене на възрастни. На
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С подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз УЧЕНЕ

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

това събитие проф. д-р Севдалина Турманова изнесе подробна информация за

образователни дейности на територията на Област Бургас, която е публикувана

на EPALE;

S 18 ноември 2021 г., Област Сливен (онлайн) - представени и обсъдени са 8 

добри практики в областта на неформалното обучение; обучението в затворите; 

професионалната образование и обучение и дейности, насочени към 

пълнолетни лица с увреждания;

S 22 ноември 2021 г., Област Враца (онлайн) - представени и обсъдени са 6 

добри практики в областта на неформалното обучение; проектно-базираното 

обучение в училищата към затворите; обучения на възрастни за придобиване на 

дигитални умения за използването на онлайн инструменти; неформално 

обучение на възрастни; добри практики за учене през целия живот по проекти, 

осъществени с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + на ЕС;

• Организирани са две фокус групи с представители на различни заинтересовани 

страни и са изготвени доклади за идентифициране на:

S силните и слабите страни на неформалното обучение;

S нови възможности за превръщане на професионалното образование и обучение 

(ПОО) в привлекателна и ефективна възможност за учене на възрастни;

• Проведени са две онлайн анкети с работодатели, представители на културни 

институции, общини и др., за които са изготвени доклади: Приложения 1 и 2.

©
УЧЕНЕпрез целия живот
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Дневен ред - т. 2

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ДО КРАЯ НА 2021 г.

№

по ред
Събитие Дата/

Начален час
Място

1. Среща на Координационния съвет 8.12, Онлайн

2. Ден на отворени врати - онлайн 
срещи и представяне на добри 
практики

14.12 Онлайн

Страницата на 
EPALE България 
във Фейсбук

3. Информационен щанд на EPALE 15.12, 18, 00 ч. Театър „Сълза и 
смях“, София

4. Вечер на успеха и таланта -
връчване на награди за принос; 
спектакълът на Виктор Калев - актьор 
и блестящ импровизатор
„Грамофонът“

15.12, 19,00 Театър „Сълза и 
смях“, София

5. Конференция на Националната 
платформа „Обединени за ученето 
на възрастни“

16.12, 9,30 София Хотел
„Балкан“

6. Уебинар за членовете на областни 
координационни групи - Бургас, 
Враца, Силистра, Търговище,
Благоевград и Хасково

21.12, 11,00 ч. Онлайн
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C подкрепата на

на Европейския съюз УЧЕНЕ
през це/мя 1члат

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

РАБОТНА СРЕЩА 

НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

"" НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА 

„ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ“

8 декември 2021 г.
Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
^^^^^Грантово споразумение № 614188



Дневен ред
1. Изпълнение на Програмата на националния 

координатор за учене на възрастни през 2020 - 
2021 година
Дискусия по предварително изпратен материал

2. График на дейностите до края на 2021 г.
Информация

3. Основни дейности през периода 2022 - 2023 

година
Информация

4. Други



Програма на Националния координатор 
за учене на възрастни за периода

2022 - 2023 година

УЧЕНЕ
иели« **то1

3



Основни цели е>
УЧЕНЕ

през целме «мот

Осигуряване на условия за повишаване на 
участието на населението в учене през целия 
живот чрез изграждане на ефективна 
структура за управление и координиране на 
сектора за учене на възрастни;

Осигуряване на взаимодействието сред 
заинтересованите страни за повишаване на 
квалификацията и за преквалифициране на 
населението чрез изграждане на мрежи за 
развитие на уменията на местно ниво.



Ефективна структура за координиране vf 
на сектора за учене на възрастни

• Актуализиран състав и надградени 
структури на Национална платформа 
„Обединени за ученето на възрастни“;

• Фокусът ще бъде развиване на мрежи на 
местно ниво.

• За НКС ще бъдат организирани четири 
работни срещи - две през 2022 г. и две 
през 2023 г., а с НКГУЦЖ - 1 работна 
среща.



Споделен ангажимент за развитие на €> 
уменията на местно ниво

Модел за споделен ангажимент и подход за 
развитие на уменията между различни 
заинтересовани страни в сектора за учене на 
възрастни на местно ниво;
Документ, наречен „Партньорска мрежа за 
умения“;
Проектът на модел ще бъде обсъден с 
членовете на НКГУЦЖ и представен за 
вземане.



Пилотно прилагане на модела за А 
изграждане на мрежи за развитие на-"“"' 

уменията на местно ниво
• Пилотни общини - Бургас, Враца, Силистра и 

Търговище
• Етапи:
s Първи етап - обучение за прилагането на модела (по 

8 души от всяка община); информационна кампания 
за присъединяване към мрежата; проект на 
споразумение и подписването му;

S Втори етап - изготвяне на кратък анализ на 
нуждите от умения на местно ниво и подготовка на 
план за действие;

S Трети етап - представяне и обсъждане на на 
резултатите от пилотирания модел на 4 областни 
семинара, национална конференция и на PLA среща 
с националните координатори от други европейски 
страни



Развитие на умения за живот V4EME
през целия яитог

Картографиране на ключови заинтересовани 
страни на местно/регионално ниво в пилотните 
региони; набор от критерии за тяхното участие в 
дейности за изграждане на капацитет;
Идентифициране на добри практики, 
систематизиране на информацията и публикуване 
на примери;
Провеждане на събития по едно във всеки от 
пилотните райони за обмен на добри практики и 
трансфер на знания и опит;
Организиране на обучения с членове на местната 
общност в пилотни райони, вкл. разработване на 
програми за обучение по медийна грамотност, 
потребителска грамотност, екологична грамотност, 
диетична и здравна грамотност, емоционална 
грамотност.
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Популяризиране на същността и • 
ползите от валидирането jm 

на знания и умения
Комуникационна стратегия за
популяризиране на валидирането;
Установяване на подходи за ангажиране на 
отговорните за валидирането институции;
Специална секция „Валидиране“ на
уебстраниците на 100 институции;
Списък с координатите на всички институции, 
които предлагат тази услуга на уебстраницата 
на националния координатор.



Дейности на ниво Европейски съюз
V4EME

през цели* dlmot

• PLA- Представяне на пилотен модел за 
създаване на местни мрежи за умения в 4 
общини в България - партньори на ЕС; 
национални координатори; представители на 
местните заинтересовани страни;

• Участие в учебна визита - с участието на 
областни координатори.
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С подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз V ЧЕИЕ

през целия лияо»

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

MUHUCTEPCTBO 
НА ОБРАЗОВАНиЕТО 
U НАУКАТА

БЛАГОДАРЯ ЗА

сътрудничеството!


