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Образование и обучение — за вашето 
и за нашето бъдеще

За вас: Инвестирането в образование и обучение 
е ключът към вашето бъдеще, особено ако сте 
млад. Изучаването на втори или трети език не 
само ще ви помогне да опознаете други страни, 
техните жители и различни начини на живот, то 
може да ви позволи да учите или да се обучавате 
професионално в чужбина и да подобрите шансовете 
си за интересна и добре платена работа в бъдеще. 
Проучванията показват, че висококвалифицираните 
хора имат два пъти по-голям шанс да бъдат наети 
на работа, а вероятността да печелят по-високи от 
средните доходи е почти три пъти по-голяма при тях 
в сравнение с нискоквалифицираните.

За вашата страна: В свят, в който всичко е все 
по-взаимозависимо, националните икономики 
ще разгърнат пълния си потенциал само ако са 
подкрепени от силни системи за образование 
и обучение. Страна, която инвестира по интелигентен 
начин в образование и обучение, ще процъфтява 
в икономиката, науката и изкуството. Освен това 
осигуряването на възможности за образование за 
всички ще допринесе за осигуряване на социална 
справедливост и социално сближаване.

Знаете ли, че…?

20 % от европейците имат ниска 
квалификация, което затруднява 
достъпа им до пазара на труда 
и пълноценното им участие 
в обществото.

За Европа: Успехът ни на конкурентния световен 
пазар е основан на квалифицирана работна ръка, 
произвеждаща отлични и иновативни стоки и услуги. 
Но образованието е важно не само за икономическите 
резултати. Демократичната култура в Европа може да 
се развива успешно само ако всички сме запознати 
с нашите граждански права и отговорности. 
Активното гражданство трябва да се преподава и учи 
вкъщи, в училище и в неформална среда

„Еразъм+“

С оглед на ключовата роля на образованието за 
бъдещото благополучие на гражданите, нациите 
и Европа като цяло ЕС разработи нова амбициозна 
програма: „Еразъм+“. Новата програма има за цел 
да стимулира личностното развитие на хората 
и да подобри техните перспективи за работа. С нея 
се подкрепят всички сектори на образованието 
и обучението, както и неформалното учене за 
младежта, доброволчеството и масовия спорт. Тя 
заменя няколко предишни програми и съдържа 
рационализирани и опростени правила и процедури 
за кандидатстване.

От 1987 г. насам над 3 милиона студенти във 
висшето образование са получили стипендии по 
програмата „Еразъм“. С програмата „Еразъм+“ 
финансирането от ЕС се увеличи значително. Целта 
е да се подкрепят още 4 милиона души за периода 
от 2014 до 2020 г. С нея също значително се 
увеличават възможностите за сътрудничество между 
образователните институции, както и между сферите 
на образованието и на труда.

Защо се нуждаем от действия на 
европейско равнище
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Образованието е било от съществено значение за 
процъфтяването на класическата гръцка цивилизация.
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Тревожни данни — Недостиг на 
професионални умения

Световната икономическа криза разкри структурни 
слабости със сериозни последици за милиони хора. 
Процентът на безработицата сред младите хора е над 
20 % за ЕС като цяло и е над 50 % в някои държави 
членки. Глобалната криза обаче не е единствената 
причина за безработицата. Слабото образование 
и липсата на умения също допринасят за трудното 
намиране на работа.

Знаете ли, че…?

Неумението да се чете и пише не само 
може да съсипе живота на хората, то 
води до огромни разходи за обществото. 
Разходите, породени от 
неграмотността — само в развитите 
страни — възлизат на повече от 500 
милиарда евро всяка година.

Сред младите хора в ЕС около 20 % не достигат 
минималните нива на основни умения по четене, 
математика и точни науки. Шест милиона напускат 
образователната система само със завършена 
първа степен на средно образование или по-малко. 
Представете си въздействието на тези пропуски. 
В скорошно проучване се посочва, че само един на 
всеки двама възрастни с ниска квалификация има 
работа, а процентът на заетите с висока квалификация 
е значително по-висок.

Това означава ли, че придобиването на квалификации 
е най-добрият начин да си намерите работа? 
Определено е най-сигурният начин. Много 
работодатели отчаяно търсят квалифицирани 
работници. Един от трима работодатели има трудности 

при намирането на хора с подходящи умения. Това 
е особено вярно в най-иновативните сектори на 
икономиката, където съществуват хиляди свободни 
работни места в областта на инженерството, науката 
и технологиите.

Несъответствието между уменията, които се търсят от 
работодателите, и тези, които кандидатите за работа 
предлагат, се нарича несъответствие в търсенето 
и предлагането на професионални умения. Това 
е един от най-тежките проблеми по отношение на 
образованието и обучението, пред които европейските 
страни са изправени. Необходими са решения за 
справяне с това несъответствие. Най-подходящите 
решения са образованието и обучението.

Пенсионерите помагат за справяне 
с недостига на умения

Благодарение на европейския проект 
„HEAR ME“ (високообразовани пенсионери 
обучават преждевременно напусналите 
училище) бяха назначени на работа 
пенсионери или хора, наближаващи 
пенсионна възраст, които са пожелали 
да работят с млади хора. Доброволците 
преминаха курсове по наставнически 
умения. След това пенсионерите са 
заработили като наставници, 
предоставящи помощ и насоки на 
преждевременно напусналите училище 
със специални нужди, в подкрепа на 
техните цели за обучение и намиране на 
работа.

©
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Производителите се 
стремят да намерят 

квалифицирани работници.
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Справяне с предизвикателствата заедно

Милиони хора и организации участват в процеса на 
учене: от студенти, стажанти и родители до учители, 
университети, предприятия и младежки групи, 
както и правителствата и ЕС. Как могат да бъдат 
организирани по интелигентен начин съответните 
отговорности? Принципът на субсидиарност може 
да даде някои насоки. Той означава, че решенията 
трябва винаги да се вземат възможно най-близо до 
хората, които са засегнати от тях.

Отговорностите в образованието — 
Какво мислите?

Чия роля е най-важна в процеса на 
образованието и обучението? Ролята 
на правителствата, училищата, 
учителите или родителите?

Каква е вашата роля?

До каква степен може да решите къде, 
кога и какво да учите?

Затова — съгласно договорите за ЕС — всяка 
страна на ЕС отговаря за създаването на собствена 
политика за образованието, обучението и младежта. 
Задача на националните правителства е да вземат 
решения относно съдържанието на учебния процес 
и организацията на образователните системи. Всяко 
правителство, от своя страна, е свободно да позволи 
образователните въпроси да бъдат решавани на 
регионално или местно равнище. В една интелигентно 
организирана образователна система много решения 
се делегират допълнително на университети, училища, 
институции за обучение и др.

Въпреки това, за да се развива добре, знанието трябва 
да расте и да се разширява. Обучението трябва да 
пресича границите. Поради тази причина европейското 
измерение в образованието, обучението и политиката за 
младежта е от значение. Необходимо е сътрудничество 
на европейско ниво, тъй като нашите икономики са 
тясно свързани помежду си и европейският пазар 
на труда е в процес на развитие през последните 
десетилетия. Мобилността и езиковите умения имат 
нарастващо значение. Държавите членки могат да се 
учат едни от други, а студенти, стажанти, други млади 
хора, доброволци, учители, училища и университети 
могат да се възползват от трансгранично 
сътрудничество.

За целта програми за сътрудничество в областта на 
образованието, обучението и младежта са на дневен 
ред в ЕС от години насам. Програмата „Еразъм“ беше 
приета през 1987 г., а първата европейска програма 
за младежта („Младежта за Европа“) — през 1988 г. 
Въпреки това едва с Договора от Маастрихт (1993 г.) 
официалните европейски компетенции в областта на 
образованието, професионалното обучение и младежта 
бяха включени в учредителните договори на Съюза.

Знаете ли, че…?

Политиките в областта на спорта са 
добавени към правомощията на ЕС 
в Договора от Лисабон (2009 г.). Ползата 
от наличието на общоевропейска визия 
е видима, когато става въпрос за 
справяне с насилието в спорта, 
нетолерантността или употребата на 
допинг. Обменът на информация на 
равнище ЕС помага на държавите членки 
при разработването на ефективни 
политики за противодействие на тези 
предизвикателства.
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Субсидиарност на практика: това, което се научава 
вкъщи, не е нужно да се учи в училище. 
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ЕС се е ангажирал да разширява кръгозора и да 
отваря възможности чрез подкрепа за образованието 
и обучението.

Разширяване на кръгозора: обучаваме 
се постоянно

„В живота се учим постоянно, ако спрем да учим, 
умираме“ (Том Кланси).

Учим се постоянно: когато говорим с някой, когото 
не познаваме, имаме възможност да научим за 
неговите възгледи, предпочитания и т.н.

Почти е невъзможно да не учим. Опитайте се да 
избегнете ученето поне за един час. Възможно ли 
е да успеете? 

Не. Дори когато се подготвяте за експеримента, 
ще трябва да обмислите от какви дейности да се 
въздържате. В резултат на това ще стигнете — чрез 
собствен опит — до по-ясна представа за това, какво 
е ученето. А личният опит е най-добрият начин за 
обучение.

Обучението е повече от присъствие в класната 
стая. То е повече от поглъщане на факти. Обучението 
е животът.

В съответствие с това ЕС прие всеобхватен подход 
към обучението, който включва широк спектър 
от различни методи на обучение и учебни среди, 
например неформално и самостоятелно учене 
и учене през целия живот.

Неформалното учене е учене извън официалната 
училищна среда и се осъществява чрез планирани 

дейности, които включват някаква форма на учебна 
помощ, например:

•	 структурирано	онлайн	обучение;

•	 обучение	на	работното	място;

•	 работа	с	младежта;

•	 програми	за	ранно	напускащите	училище,	за	
придобиване на грамотност или умения за работа.

Самостоятелното учене е учене, което не 
е организирано или структурирано по отношение 
на цели, време или обучение. То включва уменията, 
придобити (понякога непреднамерено) чрез 
жизнения и професионалния опит. Например:

•	 умения	за	управление	на	проекти	или	за	работа	
с информационни технологии, придобити по време 
на	работа;

•	 езикови	и	междукултурни	умения,	придобити	по	
време	на	престой	в	чужбина;

•	 умения,	придобити	чрез	доброволчество,	културни	
дейности, спорт, както и чрез дейности в дома 
(например грижи за дете).

Целият живот е обучение.
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Какви мерки предлага ЕС в тази област

Обучение за солидарност, обучение за живота.
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Ученето през целия живот е научаване на нови 
неща през целия живот, особено след завършване на 
първоначално формално образование. Помнете: никога 
не е твърде късно за учене!

Учене през целия живот за хора 
с умствени увреждания

За хората с умствени увреждания 
ученето през целия живот означава не 
само придобиване на нови умения. То 
означава също и включване 
в обществото, възможност за 
себеизява и поемане на контрол 
в ежедневния живот. Много курсове 
и класове за обучение обаче не са 
подходящи за хора с умствени 
увреждания. Често учебните материали 
са трудни за четене или е трудно да се 
разбере какво обяснява учителят.

Ето защо организации от много 
държави от ЕС се обединиха и създадоха 
проекта „Pathways“. Участниците в него 
създадоха курсове за обучение, брошури 
и онлайн инструменти, обясняващи как 
информацията може да стане по-
достъпна. Чрез този проект за хората 
с умствени увреждания ще бъде по-
лесно да участват в обучения през 
целия живот.

Отваряне на вратите: сътрудничество със 
света

Европа не е затворена — особено когато става дума за 
образование и обучение.

•	 ЕС	подкрепя	сътрудничеството	на	висши	
учебни заведения от цял свят с цел развитие 
и модернизиране на висшите учебни заведения 
в партньорските страни. Партниращи институции 
могат да бъдат избрани в съседните на ЕС държави, 
Западните Балкани, Русия, както и в региони в Азия, 
Латинска Америка и Африка.

•	 ЕС	подкрепя	проекти	за	сътрудничество	между	
младежки организации в целия свят. Тези проекти 
имат за цел да подобрят качеството и признаването 
на работата с младежите, неформалното обучение 

и доброволческата дейност в различни региони на 
света и особено в развиващите се страни.

•	 Програмата	„Жан Моне“ насърчава обучението, 
научните изследвания и проучванията за 
европейската интеграция в световен мащаб. Между 
1990 г. и 2011 г. програмата „Жан Моне“ спомогна да 
се създадат приблизително 3700 проекта в областта 
на изследванията по европейска интеграция, 
включително 165 европейски центъра за високи 
постижения „Жан Моне“, около 880 университетски 
катедри и почти 2200 постоянни курса и европейски 
модули. Понастоящем програмата работи в 72 страни 
по света.

Насърчаване на знанията за ЕС в целия 
свят

Действията по програмата „Жан Моне“ 
действително са от съществено 
значение. Програмата по икономика сега 
служи като средство за разработване 
на свързани с ЕС учебни програми, гости 
на които са европейски академици 
и професионалисти, както и за 
насърчаване на различни дейности за 
повишаване на осведомеността на 
корейската общественост за ЕС.

Професор Woosik Moon, катедра по 
икономика на ЕС „Жан Моне“ 
в Националния университет на Сеул, Южна 
Корея

ЕС играе подкрепяща роля

Държавите членки носят отговорност за 
съдържанието и организацията на техните системи 
за образование и професионално обучение. ЕС 
уважава многообразието на националните правила 
и приоритети и няма право да хармонизира 
законовите и подзаконовите разпоредби на страните 
от ЕС в тази област (членове 165 и 166 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз).

В съответствие с това ЕС не е в състояние да 
определя правилата за образование, обучение 
и политика за младежта. Означава ли това, че 
ЕС просто стои и наблюдава? Съвсем не! ЕС играе 
уникална роля в европейския образователен процес 
като координатор, посредник и съветник. ЕС насърчава 
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сътрудничеството между държавите членки и допълва 
техните действия. Какво означава това на практика?

Това означава например, че ЕС:

•	 подкрепя студенти, докторанти, стажанти, учители, 
обучаващи и преподаватели, за да учат, обучават 
или придобиват професионален опит в чужбина, 
както и младежи да участват в младежки обмени 
или	доброволческа	дейност;

•	 насърчава държавите членки да реформират 
и модернизират системите си за образование 
и обучение, така че да бъдат по-добре подготвени 
за	предизвикателствата	на	днешния	и	утрешния	ден;

•	 улеснява приспособяването към промените 
и интегрирането на пазара на труда, по-специално 
чрез	професионално	образование	и	обучение;

•	 насърчава сътрудничеството между правителства, 
университети, колежи и училища, институции за 
обучение и предприятия.

Защо е необходимо сътрудничество на 
равнището на ЕС?

Сътрудничеството на равнището на ЕС помага 
на европейските страни да подобрят своите 
образователни системи. То позволява на държавите да 
работят заедно и да се учат една от друга чрез обмен 
на практики в областа на политиката.

Сътрудничество на равнище ЕС: 
европейският семестър

„Европа 2020“ е стратегията на ЕС за икономически 
растеж и създаване на работни места. Нейната основа 
е европейският семестър, създаден през 2011 г. като 
годишен цикъл на координиране на икономическата 
политика и диалог с участието на европейските 
институции, правителствата на държавите членки 
на ЕС и националните парламенти. Като част от този 
процес ЕС приема специфични за отделните държави 
препоръки, които са предложени от Комисията 
и приети от Съвета. Те имат за цел да дадат насоки на 
държавите членки за начина, по който да се гарантира 
конкурентоспособност и създаване на работни места. 
Тъй като образованието и обучението са все по-важни 
за заетостта и икономиката, специфичните за всяка 
държава препоръки са насочени — във все по-голяма 
степен — и към въпроси, свързани с образованието 
и обучението.

Сътрудничество на равнище ЕС: индексът 
на мобилността

С участието на държавите членки ЕС 
разработи индекс на мобилността. 
Индексът на мобилността посочва пет 
ключови фактора, влияещи върху 
мотивацията и способността на 
младите хора да учат или да се обучават 
в чужбина. Изглежда (към януари 2014 г.), 
че подкрепата се различава значително 
в отделните държави членки.

 — Германия, Белгия, Испания, Франция 
и Италия предоставят най-обширна 
информация и насоки относно 
възможностите за мобилност.

 — В Кипър, Люксембург и немско-
говорящата част на Белгия се 
поставя най-силен акцент върху 
изучаването на чужди езици 
в училище. Това често е важен 
фактор при вземането на решение за 
учене, практика или работа 
в чужбина.

 — Фламандската част на Белгия, 
Германия, Италия и Австрия се 
открояват като разполагащи с добре 
разработени схеми за финансова 
помощ за студенти от семейства 
в неравностойно положение, които 
желаят да учат или да се обучават 
в чужбина.

ЕС си поставя амбициозни цели

Обучението е напредък. Същото важи и за 
политиките за образование и обучение. Поради 
това за измерване на постигнатия напредък ЕС 
и държавите членки се споразумяха да определят 
следните базови стойности за 2020 г.:

•	 делът	на	15-годишните	с	незадоволителни	умения	
по четене, математика и точни науки трябва да 
бъде	по-малък	от	15	%;

•	 делът	на	напусналите	преждевременно	училище	
трябва	да	бъде	сведен	до	под	10	%;
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•	 най-малко	40	%	от	младите	хора	трябва	да	
завършат	висше	образование;

•	 най-малко	20	%	от	завършващите	висше	
образование трябва да са преминали през период 
на образование или обучение в чужбина.

Каква е днешната ситуация? На път ли сме да 
постигнем амбициозните цели, определени за 
2020 г.? Според проучването PISA 2012 картината 
е нееднозначна.

Независимо от резултатите по някои предмети или 
за някои държави, остава да се направи още много. 
Докато милиони млади хора в ЕС се борят с четенето, 
писането и математиката, не можем да бъдем 
спокойни.

Проучване PISA 2012

Програмата за международно оценяване 
на учениците (PISA) е световно проучване 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
В тази програма се оценява степента, до 
която 15-годишните ученици са 
придобили основни знания и умения по 
математика, четене и точни науки. 
Първото проучване беше проведено през 
2000 г., след което то се повтаря на 
всеки три години. Всички 34 държави – 
членки на ОИСР, и 31 страни партньори 
са участвали в PISA 2012. Ето някои от 
резултатите:

ЕС подобрява резултатите си по четене 
и точни науки

ЕС е на път да постигне целта по-
малко от 15 % от учениците да имат 
незадоволителни умения до 2020 г.

Четене:
23,1 % през 2006 г. → 17,8 % през 2012 г.

Точни науки:
20,3 % през 2006 г. → 16,6 % през 2012 г.

Изоставаме в математиката 

Средният дял на учениците с ниски 
постижения по математика като цяло 
се запазва непроменен в PISA 2012 
(22,1 %) в сравнение с PISA 2009 (22,3 %).

Някои държави се открояват

Четири държави – членки на ЕС (Естония, 
Финландия, Полша и Нидерландия), са сред 
първите страни с най-добри показатели, 
като делът на учениците с ниски 
постижения по математика е по-добър 
от поставената за ЕС цел от 15 %.

Естония показва най-добър резултат по 
отношение на дела на учениците с ниски 
постижения по математика: само 10,5 % 
(в сравнение с 22,1 % в ЕС като цяло).

Други са много по-назад

Съществуват и държави – членки на ЕС, 
в които между половината и една 
трета от 15-годишните показват 
резултати на най-ниското равнище 
в проучването.

Естония (на снимката: столицата Талин) гарантира 
равни възможности за обучение.
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ЕС инвестира 14,7 милиарда евро в „Еразъм+“ — 
новата програма на ЕС за образование, обучение, 
младеж и спорт за периода 2014–2020 г.

Целта на програмата „Еразъм+“ е да се повишат 
перспективите за работа и личностно развитие на 
младите хора. Чрез нея се помага на нашите системи 
за образование, обучение и младеж да предоставят 
обучение и образование, които дават на хората 
уменията, необходими на днешния и утрешния пазар на 
труда и в обществото.

Ако се интересувате от финансирането на ЕС за 
образование, обучение, младеж и спорт, тук ще 
намерите съществена информация. По-подробна 
информация може да се намери в Ръководството за 
програмата. Ще откриете Ръководството за програмата 
и още много информация на уебстраницата на 
„Еразъм+“ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus).

„Еразъм+“ се състои от три основни 
действия

•	 Основно	действие	1	—	Мобилност	с	учебна	цел:	
подкрепа за образование, работа, преподаване, 
обучение или развитие на професионални умения 
и	компетенции	в	чужбина;

•	 Основно	действие	2	—	Сътрудничество	
и партньорство: възможности за партньорства за 
сътрудничество между институции за образование, 
обучение и младеж, както и между сферите на 
образованието	и	професионалната	реализация;

•	 Основно	действие	3	—	Реформа	на	политиката:	
подкрепа за процесите на размисъл, диалог 
и натрупване на данни, необходими за осъществяване 
на реформа в политиките и системите на образование, 
обучение и младеж.

Основно действие 1: Образователна 
мобилност за граждани

В този раздел се изброяват възможностите на 
програмата „Еразъм+“ за всички учащи и служители 
в образованието, обучението и младежките 
организации.

Вие сте…

… студент във висшето образование, който желае да учи 
или да се обучава в чужбина?

… участник в курс по професионално образование или 
обучение и искате да повишите вашите умения?

… млад човек, който желае да се възползва от 
младежки обмен или доброволческа дейност 
в чужбина?

… учител, служител или работещ с младежи, който иска 
да преподава или да се обучава в чужбина?

В такъв случай този раздел може да съдържа 
информация за нови възможности за вас.

Какво прави Европейският съюз

Езици за хора, които пътуват

Колкото по-добри са вашите езикови 
познания, толкова повече полза ще имате 
от престоя си в чужбина. Практикуването 
на различни езици е важен аспект на 
повечето действия в сферата на 
мобилността. Ако сте студент във висше 
учебно заведение, доброволец, служител, 
командирован за минимум два месеца, или 
обучаващ се в професионално училище 
с престой в чужбина от поне един месец, 
програмата „Еразъм+“ ви дава 
възможност да повишите познанията си 

по езика, който искате да ползвате за 
учене, работа или доброволческа дейност.

Когато заявлението ви за мобилност 
бъде одобрено, ще бъдете поканен да 
проверите вашите езикови умения и ще 
ви предложат езиков курс преди 
тръгване или по време на престоя 
в чужбина. Свържете се с институцията 
или организацията във вашата страна, 
за да научите повече за тази нова 
възможност, предлагана от „Еразъм+“. 
Опреснете езиковите си умения и се 
подгответе за път.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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СТУДЕНТИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Периоди на обучение: студентите могат да прекарват 
от 3 до 12 месеца, учейки в университет или колеж 
в друга страна.

Стажове: като алтернатива те могат да 
проведат стажове на работно място в чужбина 
с продължителност от 2 до 12 месеца.

Наскоро завършилите висше образование също могат 
да проведат стаж в чужбина в срок от една година 
след завършването. Но планирайте навреме! Трябва 
да бъдете избрани от вашия университет или колеж 
през последната година от обучението си.

„Еразъм+“ подкрепя също така някои европейски 
студенти да учат в останалата част на света 
и студенти от други места по света да учат в Европа.

„Обучението в друг университет ми 
помогна да разширя обхвата на моите 
познания повече от всякога. Но по-
доброто от опита беше, че срещнах 
много хора, с които съм сигурен, че ще 
работя в бъдеще.“

Робърт (Обединеното кралство) за 
изучаването на промишлен дизайн за 
период от 10 месеца в техническия 
университет в Делфт, Нидерландия.

СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Програмата „Еразъм+“ подкрепя нови нисколихвени 
заеми в помощ на студенти магистърска степен за 
обучение в друга европейска страна. Студентите 
могат да кандидатстват за заем с добри условия 
за пълния курс на магистърската степен в чужбина 
и могат да заемат до 12 000 евро за едногодишен 
курс или до 18 000 евро за двегодишен курс.

СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

„Еразъм+“ предлага на студенти магистърска 
степен от целия свят възможност за отпускане на 
стипендии за следване в съвместни международни 
образователни програми на високо равнище, 
ръководени от университетски партньорства. Чрез 
съвместните магистърски програми ще получите 
диплома, издадена съвместно от всички или от някои 
от участващите институции. Можете да получите 
повече информация от международното бюро на 
вашето висше учебно заведение. 

МОБИЛНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ

Мобилността в чужбина може да помогне на младите 
хора в професионалното образование и обучение 
да придобият умения, необходими за съвременния 
по-конкурентен пазар на труда.

Учениците от горните класове на средните 
училища за професионално обучение, стажантите 
и практикантите могат да проведат стаж или 
професионално обучение в чужбина, чийто домакин 
е предприятие, работно място (например НПО или 
обществена организация) или професионално 
училище, с период на обучение на работното място. 
Стажовете могат да са с продължителност от две 
седмици до една година.

Разширете кръгозора си, 
учете в чужбина.
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Също така наскоро завършили образованието (т.е. 
бивши практиканти) могат да участват в дейности по 
мобилност. Те трябва да проведат своя стаж в чужбина 
в рамките на една година след придобиване на 
квалификация.

„Моят опит с мобилността определено 
допринесе за професионалното ми 
развитие. Без него не бих имала 
увереността да участвам 
в състезанието за млад готвач на 
годината и едва ли бих го спечелила. 
Силно препоръчвам това на всички. 
Моето пътуване до Франция и до днес 
все още е един от най-хубавите ми 
спомени.“

Дебора (Обединеното кралство) за стажа 
си в Лион, Франция.

Ако се интересувате от кандидатстване, трябва да се 
обърнете към вашата институция за професионално 
образование и обучение 

МЛАДЕЖКАТА МОБИЛНОСТ

Младежките обмени помагат на младите хора да 
придобиват умения като управление на проекти 
и работа в екип. Тези възможности извън училищната 
среда дават възможност на групи от млади хора да 
следват структурирана програма от дейности (като 
комбинация от семинари, упражнения, дебати и ролеви 
игри) в друга държава в ЕС или извън него за период 
до 21 дни.

Европейската доброволческа служба предлага 
идеална възможност за младите хора да развият 
умения, като допринасят за ежедневната работа на 
организации в области като социални грижи, околна 
среда, програми за неформално образование, ИКТ, 
култура и много други. Това също така е възможност 
за повишаване на увереността в собствените сили, 
усещане, че са ангажирани като граждани, и опит 
с друг начин на живот. Доброволческата дейност може 
да продължи до една година и участниците могат да 
извършват дейности в подкрепа на най-различни каузи 
във или извън Европейския съюз.

В младежките обмени могат да участват млади хора 
на възраст между 13 и 30 години. В Европейската 
доброволческа служба могат да участват млади хора на 
възраст между 17 и 30 години.

„Само за една година в Европейската 
доброволческа служба научих повече от 
всякога. Без съмнение бих препоръчала 
доброволческата служба на всички, 
които са с широк кръгозор и искат да 
натрупат опит.“

Клара (Германия) за участието си в проект 
за подпомагане на новопристигнали 
имигранти в Брюксел, Белгия, в общинския 
център „Jozef Swinnen“.

Ако искате да кандидатствате, трябва да се свържете 
с националната агенция във вашата страна.

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ 
С МЛАДЕЖТА

Ако сте учител или работите в предприятие, можете да 
преподавате в институция в чужбина, като придобивате 
нови професионални перспективи, разширявате 
контактите си и спомагате за модернизиране 
и интернационализиране на системите за образование 
и обучение в Европа.

Учителите, служителите без преподавателски функции 
или работещите с младежта могат също да следват 
обучение в чужбина, включително структурирани 
курсове, насочени към езиково обучение, работни 
дейности за обучение и инициативи „Работник/служител 
в сянка“, за да развият нови знания и идеи, които могат 
да приложат на практика, когато се приберат у дома. 

Придобийте професионален опит в държава, известна 
с експертните си умения.
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Тези дейности могат да бъдат с продължителност от 2 
дни до 2 месеца.

Ако се интересувате от кандидатстване, трябва 
да се обърнете към образователната институция 
или младежката организация, в която работите. 
Служителите на предприятия трябва да бъдат поканени 
от висшето учебно заведение, в което възнамеряват да 
извършват преподавателска дейност.

„Опитът ми се състоеше в участие 
в инициатива „Работник/служител 
в сянка“ във Федерацията на лицата 
с увреден слух в Кипър, с цел да науча 
повече за техните дейности и опит … . 
Този опит ми позволи да разбера по-
добре културата на лишените от слух, 
да задълбоча познанията си по 
жестомимичен език и да постигна по-
добро разбиране на процеса на обучение, 
който следва да се прилага при 
преподаването на лица с увреден слух“.

Кристоф (Франция), инструктор по 
жестомимичен език за своето участие като 
работник/служител в сянка в Кипър.

Основно действие 2: подкрепа на 
сътрудничеството и партньорството

Вие сте организация или институция в областта на 
образованието, обучението и младежта, която желае да 
работи в чужбина с партньори във вашия или в други 
сектори или със света на труда, с цел да обновите 
и модернизирате своите практики?

Международната стратегия на Университета в Бон 
включва обмен на млади учени, студенти 
и административен персонал.

Електронното обучение дава възможност за гъвкаво 
обучение в унисон със собствения ритъм.

©
 Университет в Бон/Volker Lannert

©
 Fotolia/Syda Productions

Вие сте предприятие, научноизследователска 
организация, регионален орган, асоциация, социално-
икономически партньор или неправителствена 
организация, които желаят да работят с организации 
или институции в областта на образованието, 
обучението и младежта, за укрепване на 
сътрудничеството, трансфер на знания и прилагане на 
новаторски практики?

Съществуват различни видове проекти за партньорство 
по програмата „Еразъм+“, които могат да бъдат от 
значение за вас.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В РАМКИТЕ НА 
И МЕЖДУ ОБЛАСТИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
ОБУЧЕНИЕТО И МЛАДЕЖТА И С ТРУДОВИЯ СВЯТ

Стратегическите партньорства се стремят да 
развиват, прехвърлят и прилагат новаторски 
практики в образованието, обучението и младежта 
чрез трансгранично сътрудничество между 
организации от различен вид.

За постигане на тези цели програмата „Еразъм+“ 
подкрепя организации, работещи в областта на 
образованието, обучението и младежта от различни 
държави. Видовете дейности, които могат да бъдат 
подкрепени, включват:

•	 разработване	на	съвместни	учебни	програми,	нови	
учебни програми, нови методи за преподаване 
(например по-добро използване на ИКТ), нови 
преподавателски/учебни материали, методи 
и	практики	(например	за	изучаване	на	езици);

•	 създаване	на	мрежи	от	контакти,	взаимно	
обучение, за да се даде възможност на 
студенти и служители да проучват реални 
случаи в предприятия, с цел развиване на 
предприемачески начин на мислене и творческо 
мислене;
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•	 валидиране	на	компетенции,	придобити	по	време	
на неформално и самостоятелно обучение на 
национално равнище чрез съотнасяне към рамки 
на ЕС и използване на европейски инструменти за 
документация.

Как да кандидатствате: образователните институции, 
младежките организации и представителите на други 
заинтересовани организации трябва да се свържат 
с националната агенция в своята страна.

СЪЮЗИ НА ЗНАНИЕТО: ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

Програмата „Еразъм+“ финансира „съюзи на 
знанието“ между висшите учебни заведения 
и предприятията с цел да се изгради връзка между 
висшето образование и трудовия свят. „Съюзите 
на знанието“ ще спомогнат и за придобиване 
на повече предприемачески умения от страна 
на студентите и служителите и за придаване на 
по-предприемачески характер на висшите учебни 
заведения и предприятията.

„Съюзите на знанието“ могат да подкрепят дейности, 
насочени към:

•	 разработване	и	прилагане	на	нови	учебни	
и преподавателски методи (като нови 
мултидисциплинарни учебни програми и обучение 
и учене, основани на разрешаване на реални 
проблеми);

•	 създаване	на	структури	за	изучаване	на	
универсални умения и тяхното прилагане във 
всички програми за висше образование. Те 
следва да бъдат разработени в сътрудничество 
с предприятията, като по този начин се увеличават 

възможностите за заетост, творческите способности 
и	новите	професионални	пътеки;

•	 въвеждане	на	обучение	по	предприемачество	
във всяка една дисциплина, за да разполагат 
студентите, изследователите, служителите 
и преподаватели със знания, умения и мотивация 
да участват в предприемачески дейности.

Съюзите на знанието трябва да включват поне шест 
организации от най-малко три различни програмни 
държави (с най-малко две предприятия и два 
академични партньора).

СЕКТОРНИ „АЛИАНСИ НА УМЕНИЯТА“: 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ, 
ПРЕДЛАГАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ, И СВЕТА НА ТРУДА

Секторните „алианси на уменията“ са трансгранични 
проекти, свързани с умения, необходими на 
служителите за работа в различни сектори. Те могат 
да подкрепят дейности, насочени към:

•	 определяне	на	нуждите	от	умения	и	обучения	
в даден икономически сектор (например събиране 
и тълкуване на данни за уменията, необходими на 
трудовия	пазар	в	определен	икономически	сектор);

•	 разработване	на	специфични	за	дадения	сектор	
учебни и други програми и обединяване на 
новаторски подходи за преподаване и усвояване 
на знания, както и възможности за прилагане на 
знанията в „реални условия“ на работното място 
и развиване на предприемаческо мислене.

Секторните „алианси на уменията“ трябва да 
включват най-малко девет различни организации 
от поне три програмни държави, включително две 
държави членки.

Готови ли сте за скок? 
Придобийте 
предприемачески умения 
и в университета.
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СЪЗДАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ВЪВ ВИСШЕТО 
ОБРАЗОВАНИЕ: СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВИСШИ 
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНИ ПАРТНЬОРИ

Програмата „Еразъм+“ подкрепя проекти за 
сътрудничество с висши учебни заведения от 
цял свят с цел развитие и модернизиране на 
висшите учебни заведения в партньорските страни. 
Партниращи институции могат да бъдат избрани 
в съседните на ЕС държави, Западните Балкани 
и Русия, както и в региони в Азия, Латинска Америка 
и страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн.

Бъдещи проекти биха могли да включват:

•	 съвместни	проекти	за	разработване	на	нови	
учебни програми и специалности, методологии за 
учене и преподаване, развитие на служителите, 
гарантиране на качеството, ново управление 
и	управленски	структури	и	процеси;

•	 проекти	за	развитието	на	структурни	реформи	
на национално равнище, с подкрепа от страна 
на властите в страните партньори (например 
модернизация на политиката, управлението 
и ръководството на системите за висше 
образование).

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА 
МЛАДЕЖТА: СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЛАДЕЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Програмата „Еразъм+“ подкрепя проекти за 
сътрудничество между организации, работещи 
в областта на младежта по света. Тези проекти имат 
за цел да подобрят качеството и признаването на 
работата с младежите, неформалното обучение 
и доброволческата дейност в различни региони на 
света — особено в развиващите се страни.

Примери за дейности:

•	 сътрудничество,	изграждане	на	мрежи	от	контакти	
и	взаимно	обучение	между	младежки	организации;

•	 съвместна	работа	за	повишаване	на	
осведомеността и признаване на доброволчеството 
и	неформалното	обучение	в	страните	партньори;

•	 разработване	и	прилагане	на	добри	практики	
и инструменти за професионалното развитие на 
преподаватели и служители, работещи с младежи.

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ 
В УЧИЛИЩАТА И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА 
ВЪЗРАСТНИ

eTwinning подкрепя и укрепва сътрудничеството 
между училищата чрез предоставяне на подкрепа, 
полезни инструменти и място за съвместна 
работа онлайн. eTwinning може да се използва за 
подкрепа на проекти за мобилност, стратегически 
партньорства или за сътрудничество онлайн.

Освен това eTwinning допринася за професионалното 
развитие на преподавателите и служителите, като 
предлага онлайн учебни материали и възможности 
за създаване на мрежи от контакти в цяла Европа.

Всички училища и детски градини в страните по 
програмата могат да използват eTwinning по всяко 
време като се регистрират на портала на адрес: 
http://www.etwinning.net.

EPALE (Електронна платформа за обучение на 
възрастни в Европа) е онлайн пространство за обмен, 
публикуване и разпространяване на добри практики 
в образованието за възрастни. Тя създава общности 
от служители в областта на образованието на 
възрастни от целия ЕС. Платформата ще започне да 
работи до края на 2014 г.

Основно действие 3: подкрепа за 
реформа на политиките

Програмата „Еразъм+“ подкрепя политически 
действия, насочени към постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и други свързани с нея 
стратегии. Действията включват събиране на 
данни, анализ и обучение между равнопоставени 
партньори, например чрез тематични и специфични 
за всяка държава оценки, проучвания по въпроси 
на политиката и реформи. Те също така насърчават 
срещи между младежи и политици под формата на 
структуриран диалог.

Дейностите са предназначени за подобряване 
на качеството и ефективността на системите за 
образование, обучение и младеж, насърчаване 
на взаимното обучение и транснационалното 
сътрудничество, развитие на знания и насърчаване 
на активното участие на младите хора 
в демократичния живот.

http://www.etwinning.net


16
П О Л И Т И К И Т Е  Н А  Е В Р О П Е Й С К И Я  С Ъ Ю З

N
A-70

-12-014
-BG

-C

Научете повече

ISBN 978-92-79-24656-2 
doi:10.2775/82427

 X Обща информация за образованието и обучението на европейско равнище: http://ec.europa.eu/education 
 X „Еразъм+“: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 
 X Изпълнителна агенция: http://eacea.ec.europa.eu 
 X Национални агенции: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_bg.htm 
 X Кът на учителя: http://europa.eu/teachers-corner  

В „Кът на учителя“ са предоставени образователни материали за Европейския съюз на 23 езика. Той 
съдържа различни видове материали (уебсайтове, брошури, онлайн игри, видео и т.н.), предназначени за 
учениците в началното и средното училище. Учителите ще намерят много вдъхновение в него, независимо 
дали искат да обучават учениците за историята на ЕС, за функционирането му и начина му на работа или 
да обсъждат по-подробно с тях политиките на ЕС. Всички учебни ресурси са безплатни.

 X Имате въпроси за Европейския съюз? Europe Direct може да Ви помогне: 00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Перспективи

От 2014 г. до 2020 г. около 4 милиона души и 125 000 институции ще се възползват пряко от програмата „Еразъм+“.

Основни данни: Програмата „Еразъм+“ (2014—2020 г .)

Общ бюджет 14,7 млрд. евро

Допълнителни средства ще бъдат разпределени за финансиране на дейности 
с трети страни (страни партньори).

Общо възможности за 
мобилност

Над 4 милиона души

Висше образование Около 2 милиона студенти

Учащи в професионалното 
образование и обучение

Около 650 000 учащи и стажанти

Мобилност на служители Около 800 000 лектори, преподаватели, инструктори, служители в сферата на 
образованието и работещи с младежи

Схеми за обмен на доброволци 
и младежи

Над 500 000 младежи

Схема за гарантиране на заеми 
за магистърски програми

Около 200 000 студенти

Съвместни магистърски 
програми

Над 25 000 студенти

Стратегически партньорства Около 25 000 стратегически партньорства, свързващи 125 000 училища, 
институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, 
институции за образование за възрастни, младежки организации и предприятия

Алианси на знанието Повече от 150 алианса на знанието, създадени от 1500 висши учебни заведения 
и предприятия

Секторни алианси на уменията Повече от 150 секторни алианса на уменията, създадени от 2000 институции 
в областта на професионалното образование и обучение и предприятия

http://ec.europa.eu/education
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://eacea.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_bg.htm
http://europa.eu/teachers-corner
http://europedirect.europa.eu
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