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Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и
програми на Центъра за развитие на човешките ресурси към

31.12. 2011 г.

1. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната
структура:
От месец януари 2011 година е създадена нова структура на ЦРЧР, която влезе в сила от 17
май 2011 г.. Съществувалите до момента отдели са закрити. Създадени са две Дирекции –
Дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ” и Дирекция „Правно-административни
дейности и бюджет”. Извършена е промяна в общия числен състав на Националната
агенция – от 44 на 40 служители.
През 2011г. се създаде специализирано звено "Образователни изследвания и планиране" с
числен състав 2 служители.

2. Преглед на изпълнението на политика по образование и обучение:

Чрез селектираните и финансирани проектни предложения ЦРЧР допринася за
изпълнението на следните приоритети на политиката по образование и обучение:

 Осигуряване на равен достъп до качествени образователни услуги;
 Подобряване на качеството на образователните услуги и привеждането им в

съответствие с пазара на труда;
 Насърчаване на качеството и привлекателността на професионалното

образование и обучение;
 Подпомагане на развитието на култура за предприемачество, учене през

целия живот и равни възможности;
 Модернизиране на висшето образование и развитие на потенциала в областта

на изследванията и иновациите;
 Прилагане на информационни и комуникационни технологии в образователния

процес;
 Подобряване на достъпа до пазара на труда чрез Europass документите;
 Разпространение на информационни ресурси за кариерно консултиране във

връзка с приоритетите на Национална стратегия за учене през целия живот
(2008-2013).

а)  Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни
цели, допринасящи за нейното постигане:

Стратегически цели:

Основната цел на програмата е да засили приноса на образованието и обучението
при осъществяването на Лисабонската стратегия за превръщането на Европейския съюз в
най-конкурентната икономика в света, която да е:

1. Основана на знания;

2. С устойчиво икономическо развитие;

3. С повече и по-добри работни места;

4. С по-голяма социална интеграция;

5. С по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения.

Оперативни цели:
1. Засилване на ролята на образованието и обучението, както на европейско, така и на

национално ниво;

2. Засилване на ролята на университетите за повишаване на конкурентоспособността и
улесняването на достъпа до знанието;

3. Подобряване на качеството и привлекателността на професионалното образование и
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обучение;

4. Насърчаване на по-голяма ефективност и обективност на образователните и
обучителните системи;

5. Подобряване на знанията и уменията на учителите и обучителите;

6. Насърчаване на приемствеността между всички етапи на системите за образование и
обучение през целия живот, като се започне от най-ранна възраст;

7. Подобряване образованието за възрастни с цел повишаване на трудовата заетост и
адаптиране към бързо променящата се работна среда;

8. Подобряване на качеството на мобилността;

б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от
постигането на стратегическата цел за съответната област на политика:

 Чрез реализираните по програмата дейности се повишава степента на разбиране за
ролята на образованието и обучението за социалното и икономическото развитие – голяма
част от финансираните проекти имат за цел осъществяване на дейности за придобиване на
знания и умения с цел по-успешна реализация на пазара на труда, както и за разработване и
трансфериране на продукти; Особен акцент се поставя върху осъзнаването на
необходимостта от учене през целия живот и създаване на подходящи условия за
непрекъснато подобряване на знания, умения и компетенции.

 Висшите училища играят много важна роля в процеса на реализиране на целите на
програмата. С финансовата подкрепа, отпусната от средствата на Общността, те
реализират дейности за обучение и практика на студенти, обучение и преподавателска
практика в чужбина на академичния и неакадемичен персонал, организират интензивни
програми за български и чуждестранни студенти, участват в разработване и трансфер на
иновации.

 Основен принос за подобряване на качеството и привлекателността на
професионалното образование и обучение имат проектите, финансирани по секторна
програма „Леонардо да Винчи” по трите децентрализирани дейности: Мобилност,
Партньорства и проекти за Трансфер на иновации. Тези дейности допринасят за
професионалното развитие на участниците в мобилност с цел обучение и практика, обмяна
на опит между организациите, заети в сферата на професионалното образование и
обучение, както и за трансфериране и прилагане на качествени продукти в
образователната практика.

 Една от основните цели на програмата „Учене през целия живот” е повишаването на
качеството на образователните услуги чрез трансфер и прилагане на нови идеи, опит,
методи, образователни модели и продукти, разработени и използвани в страни партньори.
По този начин се постига по-голяма ефективност на образователните и обучителните
системи, както и синхронизирането им с тези на другите страни членки на ЕС.

 Един от най-забележимите ефекти от отпусканото по програмата финансиране е
подобряването на знанията и уменията на учителите и обучителите. Индивидуалните
дейности за квалификация са реална възможност за образователните кадри за
придобиване на нови знания и умения, запознаване с успешни практики в други страни,
обмяна на идеи и прилагане на нови методи в практиката.  Преподавателите, обучителите
и инструкторите са основна целева група на програмата.

 Програмата „Учене през целия живот” е структурирана по начин, който има за цел
осигуряване на приемственост между всички етапи на системите за образование и
обучение през целия живот, като се започне от най-ранна възраст. В програмата участват
институции и организации от всички сфери на образованието: от детските градини до
организациите, предлагащи образование и обучение на възрастни.

 Основната програма, по която преимуществено работят много голяма част от
българските училища и детски градини, е секторна програма „Коменски”. Проектите за
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Училищни партньорства, осъществявани по нея, имат чувствително и видимо въздействие
– върху методиките на преподаване и на управление на училищата и детските градини,
върху нивото на педагогическите методи и практики в образователните институции, върху
мотивацията за работа както на педагогическия и непедагогическия, така и на ученическия
състав на училищата, върху професионалната квалификация на преподавателите, върху
персоналните чуждоезикови, социални, организационни и комуникационни умения, върху
личностното израстване както на обучаваните, така и на техните преподаватели.

 Основната програма, в която образователните институции за възрастни реализират
дейности за подобряване на образованието за възрастни, създаване на по добри условия
за трудовата заетост и адаптиране към бързо променящата се работна среда за хората
извън сферата на формалното образование, е програма „Грюндвиг”. Финансираните по
секторната програма Партньорства и Индивидуална мобилност на заетите в сферата на
образованието и обучението за възрастни кадри имат за цел да допринесат за развитието
на тази сфера на образованието по посока на увеличаване на потенциала на участващите
организации и повишаване на квалификацията на обучителите.

 Една от значимите посоки на информационната политика на Центъра за развитие на
човешките ресурси е повишаване на информираността и убедеността на обществото по
отношение на потенциалните възможности, заложени в европейската инициатива Europass.
Като система за представяне на уменията и компетентностите, подробно описваща
индивидуалните способности на личността, както и начините, по които те са придобивани и
развивани, документите Europass подпомагат въъзможностите за по-добра социална
реализация и пригодност за заетост.

 Мобилността играе изключително важна роля и в бъдеще ще продължи да се
увеличава значимостта на тази роля в процеса на развитие и синхронизиране на
образователните и обучителните системи в Европа. Това, което се цели, е повишаване на
качеството но мобилност чрез увеличаване на реалната полза от финансираните дейности
за мобилност и мултиплицирането на ефекта сред възможно най-широк кръг от
заинтересовани лица. Извършените дейности за постигане на тази цел са качествен
подбор на предложения, мониторинг на изпълнението и контрол върху финансираните
дейности.

 Чрез информационната си политика Центърът за развитие на човешките ресурси се
стреми към  привличане за участие в дейностите по Програмата „Учене през целия живот”
на институции, организации и кадри от всички сектори на образованието и обучението.
Чрез организираните дейности за валоризация и разпространение на резултати от успешни
проекти се работи по посока постигане на по-висока устойчивост на дейностите.

Кратко описание на показателите за полза/ефект:
 Реализирани дейности за информиране на целевите групи;
 Реализирани дейности за разпространение на резултати от проекти;
 Администриране на проектния цикъл (брой постъпили и финансирани предложения);
 Осъществен мониторинг на проекти по секторните програми;
 Осъществен контрол върху дейността на бенефициентите.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на
показателите:

 Министерство на образованието, младежта и науката;
 Министерство на финансите;
 Министерство на труда и социалната политика;
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 Национални агенции и институти, работещи в сферата на образованието;
 Областни и общински администрации;
 Сдружения на общините;
 Студентски центрове за кариерно развитие;
 Учителски, родителски и ученически организации;
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 Студентски организации;
 Юридически лица с нестопанска цел;
 Организации на работодателите;
 Социални партньори;
 Европейски институции;
 Различни професионални и институционални обединения в сферата на

образованието;
 Други организации и институции, активно работещи в сферата на образованието и

пазара на труда.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект:
- Работна програма на Националната агенция за  2009-2011г.(Консолидирана версия за

2011г.);
- Подадени предложения по секторни програми в рамките на Програма „Учене през целия

живот”;
- Сключени договори с бенефициентите по секторни програми и извършени плащания по

тях;
- Отчети на бенефициентите по секторни програми.

в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика:
- Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция по програма „Учене

през целия живот”;
- Министерство на образованието, младежта и науката – Национален орган по програмата.

г)  Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период:
Актуализирана версия на Ръководство за дейността на Националните агенции по

програма „Учене през целия живот” на ЕК за 2011 г. –  версия от ….; версия …

3.  Преглед на изпълнението на програма „Учене през целия живот”
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а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели:

1. Популяризиране на ученето през целия живот чрез европейски образователни програми и проекти и обмен на добри практики;

2. Информиране на българската общественост за възможностите, които Програма “Учене през целия  живот” предоставя;
3. Управление и координация  на европейската Програма „Учене през целия живот”;
4. Гарантиране на правомерното, законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства;

Оперативни цели:
1. Информационно осигуряване по Програма „Учене през целия живот”;
2. Договориране на средствата по Програма „Учене през целия живот;
3. Текуща проверка на изпълнението на проекти по Програма „Учене през целия живот”;
4. Тематичен мониторинг на проекти по Програма „Учене през целия живот”;
5. Отчитане на финансираните проекти;
6. Контрол на проекти на бенефициенти по Програма „Учене праз целия живот”;
7. Актуализиране на смисловите акценти в изпълнението на работата по Програма „Учене през целия живот” съобразно насоките, дадени от

Европейската комисия;
8. Изпълнение на работата по Програма „Учене през целия живот” в светлината на 2011 като Европейска година за доброволчеството.

За постигане на стратегическите и оперативните цели за периода са извършени следните информационни дейности:
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Информационна дейност през 2011г., органиризирана от ЦРЧР:

№ СЪБИТИЕ ДАТА МЯСТО БРОЙ
УЧАСТНИЦИ ТЕМИ НА ПРЕЗEНТАЦИИ

1. Информационен ден
Програма "Учене през
целия живот", Програма
"Учебни визити",
eTwinning и Europass,
Еuroguidance

13-14.01.2011г. Пазарджик 165 Европейски приоритети в училищното образование
Представяне на секторна програма „Коменски” – Кандидатстване 2011

Европейски помощници в изготвянето на проекти – Програма "Учебни визити",
eTwinning и Europass; Еврогайдънс: Ролята на кариерното ориентиране за
подобряване на заетостта в Европейския съюз

Представяне на секторна програма „Леонардо да Винчи” – Кандидатстване
2011

Представяне на секторна програма „Грюндвиг” – Кандидатстване 2011
2. Информационен ден

Програма "Учене през
целия живот", Програма
"Учебни визити",
eTwinning и Europass,
Еuroguidance

20-21.01.2011г. Плевен 120 Европейски приоритети в училищното образование
Представяне на секторна програма „Коменски” – Кандидатстване 2011

Европейски помощници в изготвянето на проекти – Програма "Учебни визити",
eTwinning и Europass; Еврогайдънс: Ролята на кариерното ориентиране за
подобряване на заетостта в Европейския съюз

Представяне на секторна програма „Леонардо да Винчи” – Кандидатстване
2011

Представяне на секторна програма „Грюндвиг” – Кандидатстване 2011

3. Информационен ден по
секторна програма
„Коменски” - Обучение по
Регионални партньорства
за Общини и РИО
(+еTwinning+Учебни
визити и Europass)

08.2.2011г. София 58 Европейски приоритети в училищното образование
Представяне на секторна програма „Коменски” – Кандидатстване 2011

Европейски помощници в изготвянето на проекти – Програма "Учебни визити",
eTwinning и Europass; Еврогайдънс: Ролята на кариерното ориентиране за
подобряване на заетостта в Европейския съюз
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4. Информационен ден на
Програма „Учене през
целия живот”, Секторна
програма „Леонардо да
Винчи”, Дейност
„Трансфер на иновации”

09.02. 2011г. София 41 Представяне на секторна програма „Леонардо да Винчи” – приоритетни теми по
дейност „Трансфер на иновации”

Подготвяне на предложения по дейност „Трансфер на иновации” – често
срещани грешки
Подготвяне на предложения по дейност „Трансфер на иновации” – често
срещани грешки
Отговори на предварително зададени въпроси

5. НАЦИОНАЛНА СРЕЩА,
ТЕМАТИЧЕН
МОНИТОРИНГ И ОБЩА
СРЕЩА ПО СЕКТОРНА
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”

21-23.02.2011г. Пловдив 73 Секторна програма „Еразъм” – централизирани проекти, покана 2011

Междинни отчети – инструкции за попълване

Секторна програма „Еразъм” – интензивни програми

Секторна програма „Еразъм” – Анализ на резултатите от академична година
2009/2011 и условия за формиране на институционалните бюджети за
2011/2012 г.

Секторна програма „Еразъм” – Методология за изчисление на
институционалните бюджети.

Еразмус Мундус – възможности за университетите Въпроси и отговори

6. СЕМИНАР № 1 - ЕВРОПА
2020
Семинар „Кариерното
образование в България -
гаранция за устойчиво
икономическо развитие”
/Euroguidance и Europass /

24.3.2011г. София 34 Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното
образование в България

Кариерното образование в училище. Дефиниция, основни дейности и
европейския опит
Добри практики за кариерно ориентиране и развитие в сферата на
образованието

7. СЕМИНАР № 2 - ЕВРОПА
2020
Семинар „Кариерното
образование в България -
гаранция за устойчиво
икономическо развитие”
/Euroguidance и Europass /

19.4.2011г. Видин 31 Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното
образование в България

Кариерното образование в училище. Дефиниция, основни дейности и
европейския опит
Добри практики за кариерно ориентиране и развитие в сферата на
образованието
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8. Информационен ден на
Програма „Учене през
целия живот ”Европейско
финансиране за
качествено българско
образование

20.4.2011г. Видин 87 Възможностите за училищата – секторна програма „Коменски", Възможностите
за училищните настоятелства по секторна програма „Грюндвиг”

Документите Europass – възможност за удостоверяване на придобити знания и
компетентности

9. СЕМИНАР № 3 - ЕВРОПА
2020
Семинар „Кариерното
образование в България -
гаранция за устойчиво
икономическо развитие”

04.5.2011г. Варна 32 Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното
образование в България

Кариерното образование в училище. Дефиниция, основни дейности и
европейския опит
Добри практики за кариерно ориентиране и развитие в сферата на
образованието.

10.Дни „Еразъм”,
документите  Europass

03.05.2011г Варна 60 Възможностите, които програма „Еразъм” предоставя за мобилност на
студентите по секторна програма „ЕРАЗЪМ”.

Представяне на Европас документите .

Възможностите, които програма  „Еразмус Мундус” предоставя на студентите.

Регионална среща с институционалните и академични Еразъм координатори от
университетите в Североизточен регион – дискутиране на възникнали
проблеми при организиране и администриране  на мобилността на студентите
и преподавателите и при организиране на интензивни програми

11.Еко  лагер "С грижа за
гората"/представяне на
Etwining /

30.05 –
02.06.2011г.

Копривщица 40 Представяне на европейската година на доброволчеството, европейските
образователни програми, eTwinning и Europass.

12.Информационен ден -
секторна програма
Еразъм /представяне на
документите Europass/

02.6.2011г. Бургас 60 Представяне на секторна програма "Еразъм" и документите Europass
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13.Информационна
кампания „Европейските
информационни мрежи
без граници" съвместно с
Европа Директно, Еurope
Enterprise Network,
Европейски
потребителски център и
Солвит.

20 - 23.06.2011г. Плевен,
Варна,
Бургас,
Хасково,
Пловдив,
Пазарджик

540 Популяризиране на Програма "Учене през целия живот", Euroguidance,
Europass, eTwinning, Eurydice  Мото: "Учене през целия живот за всички".

14.Дни на Програма
Коменски /представяне на
Etwining /

05-07.07.2011г. Созопол 80 Представяне на инициативата Carnet de voyage – нетрадиционни начини за
откриване на творческите заложби и таланта

Работна група „Коменски” А – Откриване на таланта при децата в
предучилищна възраст – добър опит на детските  градини в работата  по
програма „Коменски”

Работна група „Коменски” B – Съхраняване и развитие на таланта – добър опит
по програма „Коменски”

Работна група „Коменски C” – Работата с талантливи деца в неравностойно
положение

Дейност eTwinning – възможности за взаимодействия с програма „Коменски”.

Помощници за мобилност: Euroguidance и Europass
15.Лятна педагогическа

академия - секторна
програма Коменски
/представяне на Etwining /

26-29.07.2011г. Созопол 60 Предизвикателствата пред българския учител през второто десетилетие на 21.
век;

Дейност eTwinning – модерното училищно партньорство;

Умения за работа в педагогическа група в училище;

Умения за работа в педагогическа група при дейности по европейски
образователни проекти
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16.СЕМИНАР № 4 - ЕВРОПА
2020
Кариерно образование в
България - гаранция за
устойчиво икономическо
развитие

13.9.2011г. Пловдив 66 Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното
образование в България

Кариерно образование в училище: дефиниция, основни дейности и
европейския опит

Добри практики за кариерното ориентиране и развитие в сферата на
образованието;

17.СЕМИНАР № 5 - ЕВРОПА
2020
Заключителен семинар на
националната кампания
Кариерното образование
в България, гаранция за
устойчиво икономическо
развитие

27.9.2011г. София 20 Европа 2020 - Кариерното образование на младите хора, като гарант за
устойчиво икономическо развитие

Кариерното ориентиране в българските училища - предимства и недостатъци
от неговото въвеждане - поглед от Варна, Видин, пловдив и София

Предложение за законодателни промени в областта на кариерното развитие в
училище, развитие за умение на управление на кариерата в най-ранна възраст

18.Информационен ден на
Програма "Учене през
целия живот" -
възможности за училища
и детски градини"

04.10.2011г. Момчиловци 74

19.Информационен ден на
Програма Учене през
целия живот -
възможности за училища
и детски градини

05.10.2011г. Кърджали 61

Възможности за училищата и детските градини за работа по европейски
образователни програми - Кандидатстване 2012

Подготовка на европейски образователен проект – Практически насоки за
училища, детски градини, РИО, Ресурсни центрове и общини

Училищните настоятелства - възможности за работа по европейски
образователни проекти (секторна програма „Грюндвиг”)

Europass, Refernet, Eurydice -  европейски помощници в изготвянето на проекти

Представяне на дейност eTwinning

20.Информационен
обучителен семинар на
тема „Подобряване на
квалификацията на
служителите, работещи в
Домове за деца, лишени
от родителски грижи чрез
Програма "Учене през
целия живот"

11-14.10.2011г. Казанлък 55 Представяне на възможностите за работа по Програма „Учене през целия
живот” за преподавателите и служителите от ДДЛРГ
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21.Информационен ден  по
Програма „Учене през
целия живот”,
представяне на програма
„Коменски”, Леонардо да
Винчи и програма
„Грюндвиг” – възможности
за работа на училищата;
Учебни визити, eTwinning,
Europass, Европас ,
Рефернет и Евридика

26.10.2011г. Силистра 139 Възможности за училищата и детските градини за работа по европейски
образователни програми - Кандидатстване 2012

Подготовка на европейски образователен проект – Практически насоки за
училища, детски градини, РИО, Ресурсни центрове и общини

Училищните настоятелства - възможности за работа по европейски
образователни проекти (секторна програма „Грюндвиг”)

Europass, Евридика и Рефернет -  европейски помощници в изготвянето на
проект

Представяне на дейност eTwinning
22.Международна

конференция на тема:
"Кариерното образование
в Югоизточна Европа –
„Инвестиция в младите
хора за устойчив
икономически растеж".

08.11.2011г. София 70 Кариерното образование – Какво включва? Как може да се осъществи на
практика? Какви са факторите за неговия успех?

Развитие на умения за управление на кариерата – ключов приоритет на
европейската политика  в областта на ориентирането през целия живот

Кариерното образование: ефективно и икономически целесъобразно решение
за подобряване достъпа до кариерно ориентиране в Югоизточна Европа

Европейските възможности за финансиране на кариерното образование.
23.Информационен ден по

секторна програма
"Коменски -
Индивидуална ученическа
мобилност"

14.11.2011г. София 17 Представяне на дейност Индивидуална ученическа мобилност

24.Валоризационна
конференция по Програма
„Учене през целия живот"

09.12.2011г. София 247 Официална церемония по награждаване със сертификат за качество на
отличени проекти по секторни програми "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи".

Представяне на резултатите от дейността на Център за развитие на човешките
ресурси през 2011г

Постиженията на дейност eTwinning – модерното училищно партньорство,
Национални  eTwinning посланици
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Участие на експерти на ЦРЧР по покана на външни организации:

1. Конференцията „Летящ
старт”

30.3.2011г. София 150 Представяне на документите  Europass

2. Информационна среща
по секторна програма
"Еразъм"  с ученици от 12
клас

14.4.2011г. София, 31
СУЧЕМ
"Иван Вазов"

60 Пътеводител на "Еразъм" студента: мобилност с цел обучение и мобилност с
цел практика

3. Форум на образованието -
НДК

28-30.04.2011г. София, 1000 Представяне на ЦРЧР, Програма "Учене през целия живот" и съпътстващи
дейности

4. Обучение на докторанти и
млади учени - БАН

10.5.2011г. София 30 Възможности по линия на европейските образователни програми за развитие
на българските млади учени и докторанти

5. Европа за нас - НДК 13-15.05.2011г. София 500 Представяне на ЦРЧР, Програма Учене през целия живот и съпътстващи
дейности

6. Национална среща
"Младежко
доброволчество"

30.06 -
04.07.2011г.

Варна -
община
"Варна"

150 Презентация "Възможностите за финансиране по програма Учене през целия
живот"

7. Осмо национално
младежко движение

01.7.2011г. Варна -
Морската
градина

отворени
врати -
приблизително
200

Представяне на програма "Учене през целия живот"

8. Европейски ден на
езиците – пред Народен
театър "Иван Вазов"

02.10.2011г. София 1000 Представяне на ЦРЧР, Програма "Учене през целия живот" и съпътстващи
дейности
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б) Продукти/услуги, предоставяни по Програмата – описание на постигнатите
резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
До края на месец юни 2011 година по Програмата „Учене през целия живот” е осъществена
информационна кампания, проведени са разяснителни дейности и дейности, подпомагащи
подготовката на документи за кандидатстване, проведен е процесът на установяване на
легитимност и на оценка на кандидатурите за предоставяне на финансиране на
организации/институции и лица, заети в сферата на образованието и обучението, за
извършване на следните дейности за европейско сътрудничество и мобилност:

1. Партньорства (Многостранни и Двустранни) между училищни институции - секторна
програма „Коменски”;

2. Регионални партньорства в сферата на образователната политика;
3. Участие в квалификационни курсове и други дейности за повишаване на

квалификацията за кадри, заети в сферата на училищното образование;
4. Асистентски стаж за бъдещи учители;
5. Прием на асистенти в български училища;
6. Подготвителни визити за училищни институции, които желаят да участват в бъдещи

Училищни партньорства;
7. Мобилност на студенти с цел обучение;
8. Мобилност на студенти с цел практика;
9. Мобилност на университетски преподаватели с цел преподаване;
10. Мобилност на академични и неакадемични кадри с цел обучение;
11. Организиране на интензивни програми за студенти;
12. Организиране на интензивни езикови курсове за входящи Еразъм студенти;
13. Участие на български Еразъм студенти в интензивни езикови курсове;
14. Партньорства между организации и институции, заети в сферата на

професионалното образование и обучение;
15. Практика на лица в процес на първоначално професионално образование;
16. Практика на лица на пазара на труда;
17. Мобилност с цел обмяна на опит на специалисти в сферата на професионалното

образование и обучение;
18. Проекти за трансфер на иновации в областта на професионалното образование и

обучение;
19. Партньорства между организации и институции, заети в сферата на образованието и

обучението за възрастни;
20. Проекти за възрастни доброволци;
21. Работни ателиета за възрастни обучаеми;
22. Участие в квалификационни курсове и други дейности за повишаване на

квалификацията за кадри, заети в сферата на образованието и обучението за
възрастни;

23. Асистентски стаж за преподаватели на възрастни;
24. Визити и обмен на кадри в сферата на образованието на възрастни
25. Учебни визити за образователни специалисти.

Финансирането на тези дейности ще доведе до осъществяване на Партньорства и
обмяна на опит между образователните институции, въвеждане на нови образователни
методи и практики, разработване на продукти, които да бъдат приложени в образователната
практика, адаптиране на вече реализирани образователни продукти с цел използването им в
други сектори и от други целеви групи, повишаване на квалификацията на заетите във
всички сфери на образованието кадри, мобилност в рамките на Европа.

Планираните мерки по изпълнение на дейностите за предоставяне на услугите са
изпълнени. Благодарение на информационната политика на ЦРЧР и популярността на
програмата „Учене през целия живот” и през 2011г. се запази тенденцията за устойчиво
повишаване на броя на кандидатите.

в) Отчет за изпълнението на проектите по програмата, включително и за
Националните програми за развитие на средното образование

Проектите по програмата се отчитат съобразно спазване на регламентите на:
 Ръководството за Националните агенции, администриращи програма „Учене през целия
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живот” 2011;
 Финансовите регулации на ЕК;
 Изискванията на българското законодателство в съответната област.

Кратко описание на показателите за изпълнение:
 Брой организирани от ЦРЧР мероприятия;
 Брой участници в срещи и събития;
 Брой уникални посещения на Интернет страницата;
 Брой публикувани  издания;
 Брой постъпили предложения през селекционна година 2009;
 Брой финансирани предложения;
 Мониторинг на проекти по секторните програми;
 Тематичен мониторинг на проекти по Програма „Учене през целия живот”;
 Брой успешно приключили проекти;
 Контрол върху дейността на бенефициентите;
 Брой регистрирани български учители и директори в системата на eTwinning;
 Брой регистрирани български проекти в платформата на eTwinning;
 Брой издадени документи Europass мобилност, CV и Езиков паспорт;
 Брой издадени документи Europass приложение към сертификат;
 Брой издадени документи Europass приложение към диплома;
 Брой уникални посещения в портала PLOTEUS;
 Брой посещения в страницата в директория добри практики;
 Брой разпространени публикации.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение:
- Работна програма на Националната агенция за периода 2008-2011г.;
- Подадени предложения от бенефициентите по секторни програми;
- Сключени договори с бенефициентите по секторни програми и  извършени плащания по

тях;
- Отчети на бенефициентите по Програма „Учене през целия живот”.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на
планираните/заявените целеви стойности:
     За периода планираните цели и дейности, изразени в стойностни показатели, са
изпълнени съобразно правилата и сроковете на ЕК и националното законодателство.

е) Отговорност за изпълнението на програмата:
Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция по Програма „Учене през
целия живот”;
Министерство на образованието, младежта и науката – Национален орган по програмата.


