
Тематични фокуси 

на Електронната платформа за учене на възрастни в 

Европа (EPALE) през 2021 година

(к.к. Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас)

м. юли 2021 година

„EPALE Национални звена за подкрепа (НЗП)”

Проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS



Три тематични фокуса в EPALE през 2021 г

 Житейски умения и умения за

работа

 Цифров преход

 Приобщаваща социална промяна



Житейски умения и умения за работа, позволяващи на 
възрастните да учат и участват

Подтеми:

 Повишаване на квалификацията и преквалификация за

работа и живот

 Основни умения

 Здравна и медийна грамотност



Цифров преход и възможности за смесено обучение

Подтеми:

 Съчетаване на онлайн с присъствено обучение – смесено

обучение

 Подобряване на дигиталните умения на възрастните

 Преодоляване на дигиталното разделение между поколенията

 Поддържане на мотивация за учене чрез дигитални средства

 Насърчаване на приобщаващото дигитално обучение



Приобщаваща социална промяна

за устойчивост и справедливост

Подтеми:

Устойчивост:

 Насърчаване на социалните и екологичните измерения на устойчивото

развитие чрез обучението на възрастни

Справедливост:

 Качествено и приобщаващо образование и обучение и учене през целия

живот

 Пълноценно участие в обществото
 Изравняване на социалните неравенства



https://epale.ec.europa.eu/bg/
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https://epale.ec.europa.eu/bg/


Обществена консултация: 

„Уроците от 

изпълнението на 

публичните политики в 

сектора за учене на 

възрастни през периода 

2014 – 2020 г. –

изводи и препоръки“. 
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Цели:

 Да се представи напредъкът по отношение на
националните стратегически цели;

 Да се обсъди развитието на сектора за учене на възрастни в
периода 2014 – 2020 г. сред максимално широк кръг от
заинтересовани страни;

 Да се вземат предвид всички позиции и мнения по
направените изводи;

 Да се създаде среда на доверие и диалог и въз основа на
изразените мнения на различни заинтересовани страни да
се потърсят варианти за решаване на основните проблеми;

 Да се идентифицират основните предизвикателства пред
сектора и да се очертаят насоки за преодоляването им;

 Да формулира нови инициативи с оглед бъдещото
развитие на сектора.



Обществена консултация: 

„Уроците от 

изпълнението на 

публичните политики в 

сектора за учене на 

възрастни през периода 

2014 – 2020 г. –

изводи и препоръки“. 
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Методи:

 Форум на EPALE;

 Работни срещи на национално и областно ниво;

 9 бр. семинари и национална конференция;

 2 бр. онлайн анкети (НФО и ПОО);

 фокус-групови дискусии с представители на различни
заинтересовани страни в сектора;

 дискусии по отделни въпроси на страниците на EPALE
България в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/EPALE.BG/ и
https://twitter.com/epale_bulgaria .

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


Обществена консултация: 

„Уроците от 

изпълнението на 

публичните политики в 

сектора за учене на 

възрастни през периода 

2014 – 2020 г. –

изводи и препоръки“. 
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Професионална общност "Форум за обществени консултации:
публичните политики в сектора за учене на възрастни:
https://epale.ec.europa.eu/bg/private/forum-za-obshchestveni-
konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v

Инструментариум: Консултативен документ, Методическо
ръководство и Национална стратегия за ученето през целия
живот за периода 2014-2020 г.
https://epale.ec.europa.eu/en/private/forum-za-obschestveni-
konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v-0

Конкретни въпроси:
https://epale.ec.europa.eu/en/private/forum-za-obshchestveni-
konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v-0

https://epale.ec.europa.eu/bg/private/forum-za-obshchestveni-konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v
https://epale.ec.europa.eu/en/private/forum-za-obschestveni-konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v-0
https://epale.ec.europa.eu/en/private/forum-za-obshchestveni-konsultacii-publichni-politiki-v-sektora-za-uchene-na-vzrastni-v-0


Обществена консултация: 

„Уроците от … 

оценяване на 

въздействието в областта

на професионалното

образование и обучение.
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Доклад за изпълнение на целите на Националната стратегия за
учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година
(предварителна оценка за целите на консултативен процес)
https://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/doklad-za-
izplnenie-na-celite-na-nacionalnata-strategiya-za-uchene-prez

Последващата оценка на въздействието на област: „Повишаване на
привлекателността и подобряване на качеството на
професионалното образование и обучение за гарантиране на
заетост и конкурентоспособност“.
https://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/povishavane-
na-privlekatelnostta-i-podobryavane-na-kachestvoto-na

Онлайн анкета за пречките за включване в професионално
образование и обучение на потенциални възрастни обучаеми
https://forms.gle/yGTnVE5FsHKz7bn67

https://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/doklad-za-izplnenie-na-celite-na-nacionalnata-strategiya-za-uchene-prez
https://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/povishavane-na-privlekatelnostta-i-podobryavane-na-kachestvoto-na
https://forms.gle/yGTnVE5FsHKz7bn67

