
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ

НАПОО е национален координатор и партньор по проект ELGPN 2013-2014 на Европейската 

мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN), която е създадена като алианс

на европейските страни за подкрепа на развитието на ориентирането през целия живот в двата

сектора на образованието и заетостта. Създадена през 2007 г. като инициатива на страните – 

членки на ЕС, Мрежата участва в консултативния процес към Европейската комисия с цел 

подпомагане разработването на политики и инструменти на ниво европейско сътрудничество в 

областта на ориентирането през целия живот.  България се включва като пълноправен член на 

Мрежата през 2013 година като НАПОО е националният координатор и партньор по проекта и 

се грижи за разпространение на информация и представяне и адаптиране на готови продукти в 

областта на ориентирането през целия живот в националната ни практика. Дейността на 

Мрежата за периода 2007 – 2014 се финансира с помощта на Програмата за обучение през целия

живот на ЕС, която в новия програмен период 2014 – 2020 ще бъде заместена от програма 

„Еразъм+“.  

В мрежата понастоящем членуват 31 страни – 28-те страни членки на ЕС, Исландия, Норвегия и

Швейцария. Като наблюдатели в работата на мрежата могат да се канят представители на 

страни в процес на присъединяване към ЕС или трети страни. Постоянни партньори на 

Мрежата са европейски институции и организации в областта на професионалното обучение, 

ориентиране и кариерно консултиране като Европейският център за развитие на 

професионалното обучение (CEDEFOP), Европейската фондация за обучение (ETF), 

Международната асоциация за професионално и образователно ориентиране (IAEVG), 

Международният център за кариерно развитие и публична политика (ICCDPP),  Европейската 

мрежа от центрове за управление на кариерата (Euroguidance), европейските социални 

партньори  и др. 

Чрез прилагане на иновативни форми на комуникация и разпространение на резултатите от 

дейността си, Мрежата формира платформа  за обмен на информация и практики, и взаимно 

учене от опита на страните-членки в рамките на Отворения метод на координация на ЕС като 

дейността й е съсредоточена върху идентифициране на проблемни области в разработване и 
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прилагане на политиките за ориентиране през целия живот на национално ниво, които 

формират база за съвместни действия на ниво ЕС в четири приоритетни области:

• умения за управление на кариерата

• достъп до услуги за ориентиране през целия живот

• осигуряване на качество 

• координиране и сътрудничество между различни заинтересовани страни на 

национално,регионално и местно равнище.  

Добавената стойност от дейността на Мрежата за развитие на националните политики в 

областта на ориентирането през целия живот в страните-членки се изразява в обобщаване на 

идеи за решаване на общи проблемни области, тестване на идеи и иновации, представяне на 

добри практики, ускорено развитие на практически програми и услуги чрез споделяне на 

прозрения между отделните страни-членки, както и чрез насърчаване на изпълнението и 

повишаване ефективността на разходите. 

Мрежата периодично публикува материали с цел споделяне на опит и за подпомагане дейността

на членовете си под формата на доклади за дейността и резултатите от проекта; методически 

инструментариум, вкл. Насоки за развитие на политиките за ориентиране през целия живот и 

Комплект за ресурсно осигуряване; концепции; речник и база данни., които са публично 

достъпни на Интернет адреса на Мрежата http://www.elgpn.eu/  НАПОО организира преводи и 

адаптиране на част от публикациите, които се публикуват на електронния сайт на агенцията. 
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