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В ПОДКРЕПА НА EPALE В БЪЛГАРИЯ
Валентина Дейкова

Национално звено за подкрепа на EPALE

Националното звено за подкрепа
на EPALE в България сключи Рамково
споразумение за сътрудничество с Националното издателство за образование
и наука „Аз Буки“. Документът е подписан от ръководителя на НЗП България
Валентина Дейкова и директора на Издателството Надя Кантарева-Барух.
Споразумението определя рамката на
взаимодействие на НЗП България с ключов и авторитетен партньор в сектора за
учене на възрастни в България. То определя основанията, предмета, срока за
изпълнение и конкретните отговорности
на страните, които са го сключили.
Целта на взаимодействието е създаване на постоянен механизъм за сътрудничество между Националното звено
за подкрепа на EPALE и Националното
издателство за образование и наука „Аз Буки“, който да осигурява системен
обмен на информация за цялостното развитие на сектора за учене на възрастни в България чрез EPALE.
За партньорите
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ е обществена медия, която издава вестник и девет научно-методически списания.
Едноименният седмичник „Аз Буки“ (правоприемник на „Училищен преглед“ – първото официално издание на българското Министерство на просвещението от 1896 г.) популяризира дейности в сферата на образованието,
науката, технологиите и иновациите; учене през целия живот; конкурентоспособност на пазара на труда; продължаващо образование; европейски стратегии и национални политики; предоставя платформа за обмен на знания и
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добри практики между преподаватели, учени изследователи, експерти.
Научните списания излизат в хартиен и онлайн вариант. В редколегиите
участват български и чуждестранни учени и специалисти.
Изданията са представени в SCOPUS, европейската реферативна система
ЕРИКА, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political
Science Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts, PAIS International,
ИНИОН – РАН.
Всички списания са членове на EBSCO. Реферират се и от European
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕРАLЕ) е
многоезична онлайн общност на професионалистите в областта на ученето за
възрастни. Тя има за цел да стимулира изграждането на силен общоевропейски сектор за учене за възрастни и да подпомогне професионалното развитие
на работещите в сферата на образованието и обучението на възрастни.
Платформата е нова инициатива на Европейската комисия и се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Оперативното ръководство се осъществява от Централно звено за подкрепа в
Бирмингам, Великобритания, а на национално равнище неговата дейност
се подпомага от мрежата на националните звена за подкрепа, създадени във
всички европейски държави. Функциите на Националното звено за подкрепа на Платформата в България се изпълняват от Министерството на образованието и науката.
За периода от октомври 2014 г. до октомври 2015 г. Националното звено
за подкрепа на EPALE изпълни взаимосвързани дейности, които поставиха
първоначалните основи за ефективна комуникация между потребителите на
Платформата.
България продължава да осигурява подкрепа за EPALE и през 2016 г. За
целта е разработена нова Национална комуникационна стратегия (НКС), която включва шест основни дейности:
– промотиране на Платформата и набиране на потребители;
– принос към съдържанието на Платформата;
– анимиране на онлайн общности и интерактивни секции;
– поддръжка на страницата на НЗП на Платформата;
– многоезичие;
– участие в общото приложение на EPALE.
EPALE е създадена с мисълта за възрастния учащ като краен ползвател на
резултатите от процесите, протичащи в сектора за учене на възрастни, независимо дали се отнася за формално, неформално или самостоятелно учене.
Сайтът е насочен към тези, които предоставят образованието и обучението за
възрастни, а не към самите обучаеми. Платформата използва предимствата на
интернет пространството по нов начин. Тя представлява оригинална среда за
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виртуални срещи на специалисти и организации, свързани с ученето за възрастни от всички европейски държави.
EPALE не прилича на други европейски информационни продукти, тъй
като предлага редица уникални функции, които го различават от тях. Достъпът
до Платформата е осигурен чрез отворено членство, а форумите, календарът
за събитията, многообразното съдържание, профилите в социалните медии,
както и инструментът за партньорство са ефективни средства за насърчаване
на модерно участие и полезно общуване между всички професионалисти от
сектора за учене за възрастни в България. Съдържанието на Платформата е
структурирано чрез различни секции: ресурсен център, календар на събитията, новини, блог и бюлетин.

Споразумението за сътрудничество бе подписано
от ръководителя на НЗП България Валентина Дейкова
и директора на Издателството Надя Кантарева-Барух
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Основните теми на EPALE са пет: подкрепа на учещия, учебна среда, житейски умения, качество и политики, стратегии и финансиране. Към тях са
структурирани допълнително подтеми, които обхващат разнообразните целеви групи от сектора за учене на възрастни в България.
Освен разнообразното съдържание Платформата предлага и уникални възможности за практическо взаимодействие между потребителите на европейско и национално равнище. Инструментът за търсене на партньори е създаден
да подпомага потребителите да открият своите партньори за подготовка на
проектни предложения по програма „Еразъм +“, по други европейски програми или да общуват ежедневно с цел обмяна на опит и съвместна работа. Всяка
седмица на Платформата се публикуват нови блог статии, обяви за събития,
новини и ресурси. Членовете на EPALE имат достъп до специални форуми и
интерактивни функции на онлайн общността с опции за оценяване на съдържание, участие в дискусии и предлагане на теми за блог статии.
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