
                  
  

 

            
 

ПРОГРАМА 
НА ФОРУМ 

„УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ” 
27.03.2015 г. 

 
 

 

9:00 – 9:20 Откриване и представяне на участниците 

Представяне на целите на семинара 

 Людмил Ковачев 

9:20 – 9:30 Приветствие от страна на координатора  на проекта LLL HUB 

9:30 – 9:45 Представяне на проекта LLL HUB 
Надежда Камбурова 

9:45 – 10:15 Представяне на Доклада за състоянието на ученето през целия живот в 
България 

Надежда Камбурова 

10:15 – 10:45 Кафе пауза 

10:45 – 11:45 Сесия 1 – Национална рамка на ученето през целия живот   

Обсъждане на стратегическата и нормативна база и практиката в 
областта на ученето през целия живот страната, от гледна точка на: 

 съгласуваността им с общоевропейските политики в тази сфера; 

 постигнатия напредък и предизвикателствата при прилагането 
на ощоевропейските рамки – Европейската квалификационна 
рамко (EQF), Рамката за ключовите компетентности, 
Европейската система за натрупване и трансфер на кредити във 
висшето образование (ECTS), Европейска кредитна система в 
професионалното образование и обучение (ECVET), Валидиране 
нанеформално и самостоятелно учене, Рамката за 
осигуряванена качество в професионалното образование и 
обучение  (EQAVET). 

10 мин Почивка  

11:45 – 12:30 Сесия 2 – Участници в ученето през целия живот: преход към системи 
ориентирани към учещия 

Обсъждане на състоянието на ученето през целия живот, от гледна 



                  
  

 

точка на: 

 квалификацията на специалистите,  осигуряващи 
функционирането на системата във всичкитейаспекти; 

 осигуряването на интегрирането на групи със специфичен 
социален статус; 

 осигуряване на връзка между образованието и обучението с 
потребностите и изискванията на пазара на труда; 

 осигуряване прилагането на разнообразни иновативни форми 
на обучение.    

12:30 – 13:30 Обяд 

13:30 - 14:15 Сесия 3 – Партнвьорства и споделена отговорност при развитие на 
политиките и практиките в областта на ученето през целия живот 

Обсъждане на: 

 действащите в страна механизми за сътрудничество между 
заинтересованите страни  - постижения, предизвикателства, 
предложения за усъвършенстване; 

 въпросите, свързани  с финансирането на образованието и 
обучението - възможности и предизвикателства по отношение 
споделяне на разходите; 

 възможности за по-широко популяризиране на успешни 
партньорства. 

14:15 – 14:30 Почивка 

14:30 – 15:00 Сесия 4 – Политически препоръки във връзка с постигането на по-добри 
резилтати от ученето през целия живот в страната 

15:00 – 15:30 Пленарна сесия – представяне на резултатите от дискусиите по групи 

15:30 Закриване 

 


