
ПРОЕКТ „BG – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

                  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ”       
 

С подкрепата на Програмата за учене през  

целия живот на Европейския съюз 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 

„Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък 

 в сектора за учене на възрастни” 

(предварителна програма) 

 

12 юни 2014 г., зала „Роял 1”, Шератон хотел Балкан, София 

 

11 юни 2014 г. 

14.00 – 19.30 Настаняване на участниците от страната и чужбина 

19,30  Коктейл за добре дошли 

12 юни 2014 г. 

9.30 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.20  Поздрав към участниците в конференцията 

Проф. Анелия Клисарова – министър на образованието и науката 

Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК 

Иван Нейков – председател на УС на Балканския институт по труда и 

социалната политика 

10.20 – 10.40 Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни  

Мария Тодорова – представител на ГД „Образование и култура” на ЕК 

10.40 – 11.10 Кафе-пауза 

11.10 – 11.30 Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в 

България 

Валентина Дейкова - национален координатор за учене на възрастни 

11.30 – 11.45 Мерки на пазара на труда за обучение на възрастни 

 Елка Димитрова – директор на дирекция „Пазар на труда”, МТСП  

11.45 – 12.00 Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в Литва 

Ингрида Мучасковска, ръководител на проект „LV – Изпълнение на 

програмата на ЕС за учене на възрастни”, Министерство на образованието 

и науката, Литва 

12.00 – 12.30 Обща дискусия 

12.30 – 14.00 Обяд 



ПРОЕКТ „BG – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

                  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ”       
 

С подкрепата на Програмата за учене през  

целия живот на Европейския съюз 

 

 

 

 

14.00 -14.30 Представители на държавата за провежданите политики в сектора за учене 

на възрастни и съществуващите проблеми – МОН, МТСП, МК, ММС, МП 

14.30 – 15.00 Представители на социалните партньори и на неправителствения 

сектор за взаимодействието с държавните органи и мерките, които 

предприемат за напредък в сектора за учене на възрастни 

15.00 – 15.30 Представители на образователни и обучителни институции за 

съществуващите проблеми и предложения за предприемане на мерки за 

преодоляването им 

15.30 – 16.00 Представители на възрастните обучаеми за бариерите/пречките свързани с 

тяхното образование и обучение 

16.00 – 16.30 Обобщаване на резултатите от направените предложения и изводи. 

Закриване на конференцията. 

 


