легитимни за участие по програма „Грюндвиг”, и поспециално:
• преподаватели на възрастни, както и обучаващите тези преподаватели;
• директори и административен персонал от институции, които предлагат образование за възрастни;
• консултанти по проблемите на професионалното
ориентиране;
• представители на инспекторатите по образованието;
• служители (например социални работници и възпитатели), които работят с възрастни в потенциално
неравностойно социално положение;
• служители, които работят в сферата на интеркултурното образование или консултират работници на
сезонна работа, роми, търговски пътници; професионалисти, които пътуват до различни места, за да
работят;
• служители, които работят с хора със специални
образователни потребности.
ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ дейности - администрират се
от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската комисия
в Брюксел.

за да постигнат конкретни и иновативни резултати с
европейско качество.
Често сътрудничеството включва пилотни дейности
в стратегически области и изработването на обучителни продукти с високо качество. Целта на тези проекти е да засилят европейското измерение в областта
на обучението за възрастни.

Тематични мрежи
Целите на Тематичните мрежи по секторна програма „Грюндвиг” са да се заздравят връзките между
различните заинтересовани страни в сферата на образованието за възрастни, да се подобри качеството,
европейското измерение и популярността на различни дейности от общ интерес в областта на образованието за възрастни, както и да се предостави и
подобри достъпа до възможности за учене през целия живот. Тематичните мрежи са широкомащабни
мрежи, които предлагат форум или обща платформа
за провеждане на дискусии и обмяна на информация
по ключови въпроси, за разработване на политика и/
или за провеждане на научни изследвания в областта
на обучението на възрастни.

Програма „Учене през целия живот”

Съпътстващи мерки
Многостранни проекти
Многостранните проекти по секторна програма
„Грюндвиг” се осъществяват от институции/ организации от различни европейски държави, които работят съвместно, използвайки знанията и опита си,

Целта на Съпътстващите мерки е да подпомага различни дейности, които не могат да бъдат финансирани по нито една дейност на секторна програма “Грюндвиг”, но ясно допринасят за постигането на нейните
цели.

Секторна програма
„Грюндвиг”
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Настоящата публикация отразява единствено
възгледите на автора и Комисията не носи отговорност
за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

„Грюндвиг” е секторна програма на Програма
„Учене през целия живот”. Насочена е към образованието за възрастни, която дава възможност за участие
в европейски образователни проекти, в индивидуална
и групова мобилност. Програма „Грюндвиг” е отворена
към абсолютно всички организации, работещи в сферата на образование за възрастни.
В програмата могат да участват следните организации и физически лица:
• Възрастни обучаващи се;
• Институции и организации, които предоставят образователни възможности за възрастни;
• Преподаватели и служители в тези организации и
институции;
• Институции и организации, които предоставят начално или продължаващо обучение на лица, заети в
сферата на образованието на възрастни;
• Сдружения и техните представители, работещи в
сферата на образование за възрастни, включително и
сдружения на обучаващи се и учителски сдружения;
• Организации, които предоставят информация,
ориентиране и консултиране по всякакви въпроси,
свързани с образованието за възрастни;
• Лица и организации, които на местно, регионално и
национално ниво се занимават с политиката на образованието за възрастни;
• Изследователски центрове и организации;
• Предприятия;
• Сдружения с нестопанска цел, доброволчески организации, неправителствени организации;
• Висши училища.

Дейности по
секторна програма „Грюндвиг”
Дейностите по секторна програма „Грюндвиг” са централизирани и децентрализирани.
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ дейности - администрират
се на национално ниво от Центъра за развитие на
човешките ресурси (Национална агенция по Програма „Учене през целия живот”). Кандидатства се
към Националната агенция.

Партньорства за познание
Партньорствата за познание дават възможност
обучаващи се и преподаватели от различни страни
участнички в програмата да работят директно с колеги и обучаващи се от други страни по теми, които
представляват общ интерес. Обменяйки опит, практики и методи, участниците обогатяват своите представи за разнообразния европейски културен, социален
и икономически контекст, както и своите познания в
областта, която представлява интерес за тях.
Партньорствата за познание се осъществяват от институции/организации от минимум три страни участнички в Програма „Учене през целия живот”.
Основната цел е да се предостави възможност на
по-малките организации да си сътрудничат в различни образователни инициативи.
Мобилностите от различен тип играят съществена
роля при тези партньорства. Те целят ангажираност
на максимален брой участници от институция и трябва да са свързани със съвместните действия, насоче-

ни към обучаемите.
Предложенията по тези проекти се подават за двугодишен период.
Дейността е насочена към всички институции, работещи в сферата на формалното, неформалното и
информалното образование за възрастни и желаещи
да разработят Партньорство за познание.

Подготвителни визити
Целевите групи при подготвителните визити са
всички институции и организации, които работят в
сферата на формалното, неформалното и информалното образование за възрастни, желаещи да разработят Партньорство за познание.
Подготвителните визити дават възможност на един
представител от организация да посети друга страна
участничка в Програмата, с цел да положи основите
на бъдещ проект по дейност „Партньорства за познание”. Визитата може да бъде осъществена под формата на:
• Посещение при бъдещи партньорски организации в друга страна участник в Програма „Учене през
целия живот”.
• Участие в контактен семинар за намиране на
партньори по секторна програма „Грюндвиг”, организиран от Националната агенция в някоя от страните
участнички в Програма „Учене през целия живот”.
Продължителността на визитата е до 6 нощувки.

Индивидуални
квалификационни дейности
Целта на тези дейности е да подобрят качеството
на ученето през целия живот, като се даде възможност на работещите в сферата на образованието за
възрастни да участват в обучителна дейност с максимална продължителност 6 седмици, която се провежда в страна, различна от тази, в която кандидатът
упражнява своята професия. Участниците в обучението подобряват своите преподавателски и наставнически умения и обогатяват своите представи за ученето през целия живот в Европа.
Квалификационната дейност трябва задължително
да се провежда в друга страна, участваща в Програмата „Учене през целия живот”, и може да бъде под
формата на:
• Курс за преподаватели на възрастни. Нормалната продължителност на един курс е 5 пълни работни
дни.
• Друг вид неформално обучение, като например
стаж или период на наблюдение в образователна институция за възрастни, в държавна или частна организация, ангажирана с образованието на възрастни.
• Активно участие в европейска конференция или
семинар, организирани от мрежа „Грюндвиг”, проект
по „Грюндвиг”, Национална агенция или организация,
занимаваща се с образованието на възрастни.
Право на финансова подкрепа имат служители
от формалната и неформалната система, които работят с възрастни на пълен или непълен работен
ден, включително и от всички други организации,

