


ЯН АМОС КОМЕНСКИ
Написаната първоначално на чешки език “Велика дидак-

тика” (1625-1637) е основното педагогическо съчинение на 
Ян Амос Коменски. С него той изпъква като създател на 
първата завършена система на педагогиката в историята на 
педагогическата мисъл.  При превеждането й на латински 
език, който по това време е международният език на учени-
те хора, Коменски изоставя пасажи и мисли, които засягат 
пряко чешкия народ и чешките условия, разширява други 
части, формулира по-точно редица основни положения, по-
добрява композицията на цялото съчинение.

 Творбата цели подобряването на учебното дело във всич-
ки страни. Дидактичните проблеми се преплитат с желани-
ето на автора да се работи за разбирателството между хо-
рата от всички нации и за установяване на мир на земята. В 
съчинението си той поставя основите на съвременната ди-
дактика. Оттогава тя е самостоятелна наука, която изслед-
ва закономерностите на обучението. Коменски я определя 
като: “изкуството да научим всички на всичко”. 
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Програмата „Учене през целия живот”
 Създадена е с Решение No.1720/2006/EC на Европейския парла-

мент и на Съвета на Европейския съюз от 15 ноември 2006 г. 
 Стартира на 1 януари 2007 г. и е със седемгодишна продъл-

жителност - до 31 декември 2013 г.
 Общият й бюджет за всички страни членки на Европейския 

съюз и за целия период възлиза на 6 970 000 000 евро.

Приоритети на Програмата  „Учене през целия живот”
Водещ приоритет

Основна цел на Програмата е да засили приноса на образо-
ванието и обучението при осъществяването на Лисабонската 
стратегия за превръщането на Европейския съюз в най-конку-
рентната икономика в света, която да е:
 основана на знания;
 с устойчиво икономическо развитие;
 с повече и по-добри работни места;
 с по-голяма социална интеграция;
 с по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения.
Специфични приоритети

За всяка календарна година се формулират приоритетни 
области на действие. Така за 2008 г. някои от тях са:
 подобряване на качеството, достъпа и отворения характер на 

системите за образование и обучение в Европа;
 насърчаване на приемствеността между всички етапи на сис-

темите за образование и обучение през целия живот, като се 
започне от най-ранна възраст;

 засилване на ролята на образованието и обучението както на 
европейско, така и на национално ниво;

 засилване на ролята на висшите образователни институти при 
повишаване на конкурентността и улесняването на достъпа на 
всички до знанието;

 подобряване на качеството и привлекателността на професио-
налното образование и обучение;

 насърчаване на по-голяма ефективност и обективност на обра-
зователните и обучителните системи;

 подобряване на знанията и уменията на учителите и обучите-
лите.
Европейската комисия обяви 2008 за Европейска година на 

междукултурен диалог и взаимодействие между образование 
и култура. Приоритет ще бъде даван на проектни предложе-
ния, насочени към тези теми.

ВЪВЕДЕНИЕ 
Обща информация за Програма „Учене през целия живот”

2007-2013

Европа,  
основана  

на знанието

2008
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Управление на Програма „Учене през целия живот”
С цел успешно администриране на Програмата, Европей-

ската комисия делегира правата за администриране на На-
ционалните агенции (НА) в съответните държави или на Из-
пълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура 
(ИА) в Брюксел. 

Ролята на Европейската комисия (Главна дирекция „Обра-
зование и култура”) е да осигури ефективно изпълнение на 
дейностите на Общността, инициирани в рамките на Про-
грама „Учене през целия живот”. В тази дейност Комисията 
си сътрудничи и с Комитета на Програма „Учене през целия 
живот”, който се състои от представители на страните членки 
и се оглавява от Комисията. 

Административното управление на Програмата се осъ-
ществява от Комисията в тясно сътрудничество с национал-
ните власти, Националните агенции (те могат да бъдат една 
или повече във всяка от страните участнички) и Изпълнител-
ната агенция. 

Националните власти на страните участнички в Програ-
мата определят Национални агенции, които имат за цел да 
координират управлението на програмните дейности на на-
ционално ниво. За България такава е Центърът за развитие на 
човешките ресурси (ЦРЧР). 

Европейска комисия

Изпълнителна агенция 
Брюксел

Национална агенция
София

Администрира, координира 
и приема предложения за 
проекти по децентрализира-
ните дейности на национал-
но ниво.

Администрира, координира и приема предложения за 
проекти по централизираните дейности на eвропейскo 
ниво.

http://ec.europa.eu/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/index.htmhttp://hrdc.bg

Eвропейска 
комисия

роля

Изпълнителна 
агенция

Национална 
агенция

Структура на Програмата „Учене през целия живот”
По своята същност Програмата е продължение на предшест-

ващите я програми „Сократ” (приключила до 31 декември 
2006г.), „Леонардо да Винчи” (приключила до 31 декември 2006г.) 
и eLearning. Същевременно тя е разширена и е структурирана 
по различен начин, а именно - като интегрирана програма.

интегрирана 
програма
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Програмата „Учене през целия живот” обединява след-
ните видове програми:

КОМЕНСКИ

Училищно
образование

ЕРАЗЪМ

Висше 
образование

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА
4 дейности:

ПРОГРАМА  ЖАН МОНЕ
Работи в подкрепа на преподавателите, изследователите, 

ангажираните в процеса на европейската интеграция 
и работещите в основни европейски институции

Политикa нa 
развитие на

образователните
системи

Чуждоезиково
обучение

Информационни
и

комуникационни
технологии

Разпространение
на резултати от

проекти

ГРЮНДВИГ

Обучение на
възрастни

ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ 

Професионално
образование и

обучение

Страни участнички в Програмата
 27-те страни членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Ве-

ликобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, 
Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, 
Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция);
 Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 Турция.
   
За актуалния списък на участващите страни се информи-

райте от Интернет страниците на Европейската комисията, 
на Националната агенция или на Изпълнителната агенция.

Обща информация за секторна програма „Коменски” 
Изборът на името на програма „Коменски” има за цел да 

припомни богатото европейско наследство в сферата на обра-
зованието. От 1995 г. насам програмата работи за засилване 
на европейските измерения в образованието, като акцентира 
главно върху мобилността и междуучилищните партньор-
ства.

 

актуален 
списък

училищно
образование
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Секторна програма „Коменски” се стреми към постигането 
на специфични цели:
 усъвършенстване на качеството на училищното образование 

и на процесите на формиране на личността на учениците;
 развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото 

обучение;
 активизиране използването на информационните и комуни-

кационни технологии;
 развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели на програмата са:
 подпомагане на международното сътрудничество и обмяна-

та на опит между институциите и кадрите, заети в сферата 
на средното образование;

 насърчаване на разпространението на добрите педагогиче-
ски практики и на нововъведенията в управлението на учи-
лищата; 

 поощряване на иновациите в педагогическите методи и 
средства;

 поощряване на равните възможности във всичките аспекти 
на образованието;

 подпомагане  на интеграцията на ученици със специални об-
разователни потребности (деца с увреждания)  и на деца от 
малцинствени групи;

 насърчаване използването на информационни и комуника-
ционни технологии и повишаване квалификацията на кадри-
те в сферата на средното образование;

 стимулиране на чуждоезиковото обучение.

формиране на
личността на
учениците

международно
училищно
сътрудничество

иновативни
педагогически
методи

използване на
информационни и 
комуникационни
технологии
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В рамките на секторна програма „Коменски” съществуват 
следните основни видове дейности, всяка една от които пре-
доставя различни възможности за търсене и развитие на ев-
ропейските измерения в училищния живот, и по които всич-
ки, заети в сферата на средното образование, могат да вземат 
участие. 

Децентрализирани дейности
 Училищни партньорства
 Подготвителни визити за училищни партньорства
 Индивидуална мобилност 

- Индивидуални квалификационни дейности за училищ-
ния персонал

- Асистентски стаж
- Прием на езиков асистент 

Централизирани дейности 
 Многостранни проекти
 Мрежи
 Съпътстващи мерки

Центърът за развитие на човешките ресурси е за България 
Националната агенция, която администрира Програмата 
„Учене през целия живот” и съответно секторна програма 
„Коменски”. В настоящото практическо ръководство се по-
ставя акцент върху децентрализираните дейности, по които 
се кандидатства директно към ЦРЧР. 

 ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА  
„КОМЕНСКИ”

След 2008 год. се планира да бъдат въведени две нови дейности:
 Индивидуална мобилност на ученици
 Регионални партньорства

видове
дейности

партньорство

индивидуална
мобилност

стаж

Център за 
развитие на 
човешките 

ресурси
децентрализи-
рани дейности
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА
 
Училищните партньорства представляват двугодишни 

съвместни дейности на училища и детски градини от раз-
лични европейски страни. Тези партньорства могат да бъдат 
многостранни (включват представители от поне три страни 
участнички в програмата) и двустранни (включват две стра-
ни участнички; насочени са към изучаване на езици).

Многостранните партньорства имат две тематични на-
сочености: 
 Насочени към активното участие на ученици - дават въз-

можност на участниците да опознаят съответните чужди 
страни, култури и начин на мислене и живот, което им 
помага да ги разбират по-добре и да ги ценят по-високо. 
Една от основните отличителни черти на тези училищ-
ни проекти е активното участие на възможно най-голям 
брой ученици във всички етапи на проекта. Ограничение 
в темите на проектите няма. Могат да бъдат разработва-
ни тематични области като изкуство, наука, езици, еко-
логично образование, културно наследство, борба срещу 
расизма, европейско гражданство, използване на инфор-
мационните и комуникационните технологии. 

 Втората група многостранни училищни партньорства 
са фокусираните върху педагогически проблеми или 
върху въпроси, свързани с управлението на училищата. 
Те предлагат възможност на учителите и на ръковод-
ните кадри да обменят информация с колеги от други 
страни, да развиват съвместно методи и подходи, от-
говарящи на техните нужди, и да тестват и прилагат в 
учебния процес нови организационни и педагогически 
практики. В тези случаи проектите често включват дей-
ности за сътрудничество с организации на местно ниво 
– местни власти, социални служби, асоциации, бизнеса.

Двустранните училищни партньорства са между две 
училищни институции от две държави, участващи в Про-
грамата „Учене през целия живот”. Ориентирани са  към 
изучаване на езици и целят насърчаване на езиковото 
разнообразие в Европа чрез дейности за практикуване на 
всички официални езици на Европейския съюз и по-спе-
циално – на по-малко използваните и по-малко препода-
ваните езици. Темите на партньорството могат да бъдат 
свързани, например, с многоезичното разбиране и интег-

съвместни
дейности на
училища  
от различни 
държави

насоченост

активно
участие на
учениците

управление 
на училищата

насърчаване  
на езиковото
разнообразие  
в Европа
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рираното езиково обучение. Чрез тези проекти учениците мо-
гат да се запознаят и с език, който не е част от тяхната учебна 
програма. 

Кой може да участва
 Всички държавни, общински и частни училища и детски 

градини, които работят по утвърдения от МОН учебен 
план; 

 Всяка институция партньор кандидатства към Национална-
та агенция в страната си. За България – Център за развитие 
на човешките ресурси, София.

Основни  характеристики  на  проектите за училищно 
партньорство
 Работа по обща за всички партньори тема 
 Темите, по които могат да се осъществят такива проекти, са 

най-разнообразни и практически няма никакви ограниче-
ния, важното е те да представляват интерес за всички парт-
ньори и да ги мотивират в тяхната обща работа. Примерни 
тематични области са: културно наследство, регионална 
идентичност, култура, изкуства и занаяти, художествено 
творчество, фолклор и традиции, история, музика, лите-
ратура, туризъм, медии, науки, информационни и кому-
никационни технологии, индустрия и икономика, Европа, 
европейско гражданство, околна среда и екология, спорт, 
взаимодействие на училищата с фирми и предприятия.

 Работа в екип
 За реализирането на проекта в училището се сформира екип 

от преподаватели, които разпределят задачите и дейности-
те помежду си. За да бъдат постигнати поставените цели, 
важно е да бъде предвидено участието на учители и учени-
ци във всички фази на проекта - планиране, осъществяване, 
оценяване на работата, изработване на крайните продукти.

 Интегриране на проекта в редовната учебна дейност
 Опитът показва, че най-успешни са проектите, интегрирани 

в редовната учебна програма на участващите училища. Ос-
новната цел е идеята да се впише естествено в учебната про-
грама, а не да утежнява работата (дори е възможно темата 
на проекта да бъде открита в учебната програма). Проек-
тите трябва да допринесат за повишаване на качеството на 
традиционния учебно-образователен процес, посредством 
въвеждане на нови творчески начини за преподаване и ус-
вояване на конкретни предмети от учебната програма.

 Реализиране на конкретни резултати и крайни продукти  
Крайните резултати и продукти зависят от избора и жела-
нието на всички участници в проекта. Резултатите могат да 
бъдат конкретни(материални), като например книжка, бро-

детски
градини
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културно 
наследство

традиции

информационни и 
комуникационни

технологии

преподавателски
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шура, вестник, албум, аудиокасета или CD-ROM. Друг тип 
краeн продукт е организирането на ученическа изложба, 
поставянето на представление или създаването на видео-
материал. Естествено, опитът, събран при участието в парт-
ньорството, също сам по себе си е “краен резултат”.

 Разпространяване на дейността и на резултатите от 
проекта

 Препоръчително е да се даде възможно най-широка попу-
лярност както на дейностите, така и на опита и  резултатите 
от проекта с цел: 
- популяризиране на полезността на работата сред всички 

ученици и училищни служители; 
- осведомяване на всички заинтересовани страни за извър-

шената от училището дейност;
- провокиране на желание за участие в проекти за сътруд-

ничество;
- повишаване на интереса към изучаването на езици;
- подпомагане на опознаването на културното многообра-

зие в Европа, както и на сходствата между европейските 
култури;

- допринасяне за популяризирането на европейските изме-
рения в образованието.

 Дейностите по проекта могат да заинтригуват местните и 
регионалните власти,  съседни училища, родители, инсти-
тути за обучение на учители, колежи, университети, раз-
лични стопански предприятия. От самото начало трябва да 
се планира как, кога и къде да се разпространи информа-
ция за проекта (например: училищни изложби, ученически 
вестник, отчети на училището и училищното настоятел-
ство, годишник на училището, интернет страница на учи-
лището, вечери, открити дни, местни, регионални и нацио-
нални конференции, публикации във вестници и списания, 
участия в предавания на местни, регионални и национални 
медии, срещи, семинари, изграждане на мрежи). 

 Влияние на проекта 
- Училищата – нараства мотивацията и активността на учи-

телите и учениците. Опознаването на различни практики, 
прилагани в европейски училища, и намирането на съв-
местни решения на общи проблеми е стимул за открива-
нето на нови подходи при управлението на цялото учи-
лище. 

- Учителите получават възможност да развият нови умения 
или на практика да приложат вече придобити умения при 
разработването и управлението на проект (планиране, ра-
бота в екип, използване на нови информационни и кому-
никационни технологии, управление на бюджет). Срещите 
с колеги от различни европейски страни предоставят въз-
можност за опознаване на различни образователни систе-

крайни
резултати

популяризиране
на дейността

план за
разпространение
на дейността

повишаване на
мотивацията  
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ми и методи на преподаване, които биха могли да стиму-
лират нововъведения в преподавателската работа. Освен 
това срещите с чуждестранни колеги допринасят и за съз-
даването на лични контакти, които да се превърнат в база 
за ново бъдещо партньорство.

- Учениците придобиват нови умения, свързани както с 
личния, така и със социалния им живот, като например 
да общуват, да взимат решения, да разрешават проблеми 
и конфликти, да предлагат творчески подходи, да бъдат 
отговорни спрямо общата дейност, да работят в екип, да 
бъдат солидарни. Те научават нови чужди езици или прак-
тикуват езици, които владеят.

- Родителите извличат полза от нарасналия интерес и мо-
тивация на своите деца. Освен това те, заедно с ученици-
те и учителите, разширяват своя кръгозор при срещата с 
чужди страни, култури и начин на мислене. 

Структура на партньорството
 Координатор – едно от училищата в партньорството, което 

има водеща роля в изготвянето и осъществяването на про-
екта  и съгласува дейностите между партньорите;

 Партньори – училищата, работещи по общ проект;
 Асоциирани партньори - неучилищни партньори с кон-

кретна функция в изпълнението на проекта: местни и ре-
гионални институции и организации; aсоциации, които ра-
ботят в областта на образованието, в това число студентски 
асоциации, асоциации на ученици и учители, родителски 
асоциации; институти за обучение на учители; колежи и 
университети; научноизследователски центрове; стопански 
предприятия и фирми. 

Какво ви дава участието в училищни партньорства
 Повишава качеството на преподавателската работа;
 Активизира дейността на училището;
 Покачва авторитета на училището сред учениците, родите-

лите, другите училища, образователните власти;
 Подпомага придобиването на професионални и лични уме-

ния за общуване, вземане на решения, разрешаване на про-
блеми, работа в екип;

 Възможност за установяване на професионални и лични 
контакти;

 Възможност за изучаване и практикуване на чужди езици;
 Възможност за пътуване в чужбина;
 Възможност за училищата да придобият допълнителни ус-

луги и материали – Интернет връзка, софтуер, материали за 
изложби и т.н.
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КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРОЕКТ
Първа стъпка

Първоначалното решение за участие в партньорство по 
„Коменски” обикновено идва от отделен преподавател или 
от малка група колеги със сходно мислене. На този ранен етап 
би било добре във вашето училище да се проведат вътреш-
ни срещи, за да се изясни целта на замисления от вас проект. 
По-конкретно е възможно да възникнат следните въпроси, на 
които трябва да имате готовност да отговорите:
 В какъв тип проект ще участвате;
 Каква най-общо ще бъде темата;
 Какви дейности ще бъдат осъществени;
 Какви крайни резултати ще бъдат реализирани;
 Колко и кои учители и ученици ще се включат;
 Какви партньори желаете да намерите.

Не забравяйте, че вашият проект трябва да:
 третира тема, интригуваща всички партньори;
 се радва на пълната подкрепа на училищното ръководство;
 приобщи родителите и да повиши техния ентусиазъм и ан-

гажираност към училището.

Втора стъпка 
Намиране на партньори:
 http://partbase.eupro.se - база данни в Интернет, разработена 

с подкрепата на Европейската комисия. Дава възможност на 
училищата да търсят потенциални институции партньори, 
както и да регистрират своята институция в регистър, с цел 
да открият подходящ партньор за проект по „Коменски”;

 http://comenius.eun.org - Европейска училищна мрежа - Ин-
тернет страница, която предлага възможност за търсене на 
партньори;

 http://www.wotw.org.uk - Интернет страница за търсене на 
училища  партньори, поддържана от Британски съвет;

 http://www.globalgateway.org/  Global Gateway;
 http://www.etwinning.net  eTwinning;
 Лични контакти;
 Помощ от страна на местните власти;
 Участие в други дейности на секторна програма „Комен-

ски”; 
 Контактни семинари, организирани от Националните аген-

ции (следете Интернет страницата на ЦРЧР).
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Трета стъпка
Запознаване с основните документи по Програмата

Преди да пристъпят към разработването на проект, иници-
аторите трябва да се запознаят внимателно със следните до-
кументи (в сайта на ЦРЧР):
 Решение на Европейския парламент и на Съвета на Евро-

пейския съюз за създаване на Програма „Учене през целия 
живот”(секция Програма “Учене през целия живот”, Обща 
информация);

 Обща покана за подаване на предложения на Европейската 
комисия за съответната селекционна година (секция Про-
грама “Учене през целия живот”, Обща покана за подаване 
на предложения) – в нея ще откриете актуалните европей-
ски приоритети за всяка дейност по Програмата „Учене 
през целия живот”;

 Национална покана за кандидатстване по секторна  про-
грама „Коменски” (за училищни партньорства; секция “Но-
вини” – поканата се публикува два месеца преди срока за 
подаване на документите) – в нея ще откриете актуалните 
условия, списък с необходимите документи за кандидат-
стване, срока за кандидатстване, процедурата за разглеж-
дане и оценка на проектите, националните приоритети за 
селекция и финансиране, както и координатите на лицата за 
контакт в ЦРЧР;  

 Ръководство за кандидатстване (по секторна  програма 
„Коменски”); 

 Формуляр за кандидатстване по дейност „Училищни парт-
ньорства” (секция „Коменски”, Формуляри за кандидат-
стване) – публикува се на български и английски език. На 
други езици може да бъде намерен в Интернет страниците 
на съответните Национални агенции. (Списък с адресите на 
Националните агенции може да бъде намерен на страница-
та на Европейската комисия за Програмата: http://ec.europa.
eu/education/programmes/llp/national_en.html );

 За участващите за първи път може да е полезно да разгле-
дат вече разработени проекти:

 http://www.isoc.siu.no/ - Socrates Projects Database – база дан-
ни с реализирани проекти по бившата програма „Сократ” 
(„Коменски”);

 http://www.globalgateway.org/default.aspx?page=3526  - 
Comenius Case Studies – успешни проекти „Коменски”.

документи

Обща 
покана
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Ръководство
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Четвърта стъпка 
Планиране на дейностите по проекта съвместно с 
партньорите
 Формиране на идея;
 Определяне на тема;
 Работен език и начини за комуникация;
 Цели;
 Планиране на предстоящите дейности и на очакван резул-

тат;
 Разпределяне на партньорските отговорности при изпълне-

нието на проекта;
 Сформиране на екипи от учители и ученици в отделните 

училища, които ще работят по проекта;
 Избор на училище координатор;
 Попълване на Формулярите за кандидатстване;
 Комплектуване на  задължителните документи.

Пета стъпка
Кандидатстване

Необходими документи за кандидатстване са:
 два формуляра – един на български език и един на работния 

език на партньорството, подадени от името на българския 
кандидат. Те трябва да бъдат подписани със син химикал, 
от официално  представящия институцията (Директора), 
както и да бъдат подпечатани. В случаите, когато работният 
език на партньорството е английски, през 2008 г. се подава 
формуляр само на английски език.

 Всички частни училища и детски градини трябва да прило-
жат и копие от обнародвана в „Държавен вестник” Заповед за 
откриване от Министъра на образованието и науката (да се 
приложи и копие от съответната публикация в „Държавен 
вестник”). 
Задължително е за всяка година да се провери в Национал-

ната покана какви допълнителни изисквания има към канди-
датите.

 
 
 

Задължително е да се спази крайният срок. Документите се 
изпращат по пощата и за дата на подаването им  се счита 
датата на пощенското клеймо.
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Шеста стъпка
Разглеждане и оценка на проектите

Оценката на подадените кандидатури минава през три етапа:
 I етап –  Проверка по критериите за легитимност на подаде-

ните кандидатури;
 II етап – Проектите се разглеждат и оценяват от независими 

външни оценители, чиито решения са окончателни и не под-
лежат на преразглеждане. Такава оценка се извършва само в 
страната на училището координатор на проекта. Национал-
ната агенция на страната на кандидатстващо училище, ко-
ето не е координатор, прави оценка само по отношение на 
националните приоритети. Тези приоритети се обявявават 
в Националната покана за подаване на предложения. Кри-
териите за оценка на предложенията са еднакви за всички 
страни. Кандидатурите за партньорства се оценяват и спря-
мо европейските приоритети, заложени в общата Покана за 
съответната година.

 Всяко училище партньор задължително трябва да подаде 
документи за кандидатстване в Националната агенция (НА) 
в страната си. Много е важно всеки партньор да е запознат 
със съответната Национална покана и да е наясно с изисква-
нията на своята НА. НА в различните страни могат да имат 
допълнителни изисквания към кандидатите и при неиз-
пълнение на тези изисквания, кандидатурата може да бъде 
обявена за нелегитимна. Затова е важно всички училища да 
се отнасяг с необходимото разбиране към партньорите от 
другите страни, когато те се нуждаят от допълнителни до-

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАРТНЬОРСТВАТА ПО 
„КОМЕНСКИ” 

1. Ясни, реалистични цели, насочени към тема, подходяща 
за програма „Коменски”;

2. Ясно и добре дефинирано очаквано влияние и ползи от 
партньорството за участниците и за другите заинтересовани 
страни (местна и образователна общност);

3. Ясно дефиниране на очакваното влияние на проекта и на 
средствата за оценка на постигането на целите;

�. Добре дефинирани и осигуряващи оптимално използване 
на резултатите от страна на институциите партньори (както, 
ако е възможно, и от други институции) дейности за разпрос-
транение и използване на резултатите;

5. Баланс между ролите и задачите на участващите институ-
ции при включването им в планираните дейности;

легитимност
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6. Планирани подходящи мерки за осигуряване на ефек-
тивна комуникация и сътрудничество между институциите 
участници;

7. Включване на учениците в планирането, изпълнението и 
оценката на дейностите;

8. Интегриране на партньорството в учебната програма на 
институциите партньори;

9. Равномерно разпределение на планираните дейности 
през целия период на партньорството;

10. Балансирано и оптимално разпределение на задачите 
между партньорите;

11. Планирана подходяща за типа партньорство междуна-
родна мобилност;

12. Съотносимост на типа партньорство с очакваните резул-
тати;

13. Планирано изготвяне на поне един продукт съвместно 
от всички партньори.

Двустранните партньорства, които са насочени към изуча-
ване на езици и задължително включват обмен на групи уче-
ници (мин. 10) между двете училища партньори, се оценяват 
и по следните два допълнителни критерия:

1�. Адекватна езикова подготовка за учениците, които ще 
участват в обмена;

15. Ясен план за това как учениците ще си сътрудничат  по 
време на обмените.

Ход на проекта  
 Подписване на договор (между всеки един участник и На-

ционалната агенция от съответната страна);
 Начало на проекта;
 Реализиране на проекта;
 Мониторинг (от страна на НА);
 Отчитане на направените разходи.

Финансиране на партньорствата
Всяка институция партньор получава собствено финансира-

не от Националната агенция в своята страна. Финансирането 
за всички допустими разходи за реализиране на партньор-
ството се отпуска под формата на фиксирана финансова под-
крепа за всеки партньор. Тази подкрепа включва: средства за 
транспорт и издръжка по време на трансграничната мобил-
ност, както и за проектни дейности на местно ниво в собстве-
ната организация на партньора  (дейности в клас, събиране на 
материали за изследвания, проучвания, публикации, софтуер, 
преводи, езикова подготовка и т.н.). Всяка година Национал-
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мобилност
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ните агенции определят фиксираните суми, които да бъдат 
използвани в тяхната страна, и ги обявяват в Националната 
покана за кандидатстване за училищни партньорства. 

Международна мобилност по проектите за партньорство
Международната мобилност е основна дейност в рамки-

те на партньорствата. Мобилността представлява пътува-
не в чужбина, реализирано в рамките на партньорството, с 
цел посещение на партньорска организация или на събитие, 
организирано от мрежи или проекти в рамките на Програ-
мата “Учене през целия живот”. Участници в международна 
мобилност могат да бъдат: учители или представители на не-
преподавателския  училищен състав, както и ученици от учи-
лището, представители на асоциирани партньори (в т.ч. ро-
дителски асоциации, организации на местната общественост 
и др.), както и придружаващи лица (родители, настойници и 
др.) на участници с увреждания. Мобилностите могат да се 
осъществяват със следната цел:
 Работна среща по проекта между представители на учили-

щата партньори. Работните срещи се осъществяват в едно 
от училищата, участващи в партньорството;

 Учебно посещение на директор в училище партньор;
 Обмен на преподаватели между училищата партньори;
 Практика на учители;
 Обмен на групи ученици.

В рамките на програмата понятието една мобилност оз-
начава едно пътуване на един човек. Според броя на плани-
раните за двугодишния период на партньорството мобил-
ности, училищата могат да кандидатстват за:
 Многостранни училищни партньорства с малък брой мо-

билности – � мобилности;
 Многостранни училищни партньорства с ограничен брой 

мобилности – 8 мобилности;
 Многостранни училищни партньорства със среден брой 

мобилности - 12 мобилности;
 Многостранни училищни партньорства с голям брой мо-

билности – 2� мобилности;
 Двустранни училищни партньорства с малък ученически 

обмен - 12 мобилности (най-малко 10 ученици);
 Двустранни училищни партньорства с голям ученически 

обмен - 2� мобилности (най-малко 20 ученици).

мобилност

участници

цели
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партньорства

според броя
мобилности
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Полезни съвети
 Да се следят обявените за съответната актуална Покана 

приоритети – общоевропейски и  национални, при финан-
сирането на проектите, както и критериите за легитимност 
при селекцията.

 Редовното посещение  на Интернет страницата на ЦРЧР ви 
осигурява важна информация и възможност да включите в 
проекта си актуалните за момента приоритети. Това пови-
шава възможността проектът да бъде одобрен.

 Използвайте Интернет платформата на програма eTwinning 
не само за работа по eTwinning, но и като ефикасен инстру-
мент за намиране на партньори за разработване на бъдещи 
проектни предложения за училищни партньорства по про-
грама „Коменски”.

 Не забравяйте, че ключовата дума е партньорство. Освен 
умения за работа в екип, това изисква владеене на работно 
ниво на езика на партньорството и умения за работа с ком-
пютър, който ще бъде основното ви средство за комуника-
ция.

 Една от основните цели на Програмата „Учене през целия 
живот” е подобряване качеството на образованието чрез 
интегриране на добрите практики в учебния процес. Жела-
телно е да намирате все повече възможности за интегрира-
не на проектните дейности в редовната учебна работа;

 Новите реалности променят динамично взаимоотношени-
ята учител - ученик, при което ролята на ученика в обра-
зованието става все по-активна. Стремете се да ангажирате 
учениците с проекта в по-голяма степен, на всеки етап от 
неговото планиране и реализация.

ПОДГОТВИТЕЛНИ ВИЗИТИ ЗА УЧИЛИЩНИ 
ПАРТНЬОРСТВА

За подготвителна визита се считат дейности, които се про-
веждат преди подаването на проектно предложение.

Всяка институция, която желае да създаде бъдещо училищ-
но партньорство, може да кандидатства пред ЦРЧР за финан-
сиране, с което да осигури на един свой представител участие 
в подготвителна визита. Визитата може да бъде под една от 
следните форми:
 участие в Контактен семинар, организиран от ЦРЧР или от 

друга Национална агенция;
 среща на представители на бъдещите партньори в легитим-

на институция партньор в друга държава, участваща в Про-
грамата „Учене през целия живот”.

приоритети
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Кой може да участва
Детски градини и училища, които желаят да установят Учи-

лищно партньорство по „Коменски”. 
Приоритет при финансирането имат училищни институ-

ции, които до момента не са получавали финансиране за осъ-
ществяване на проект за училищно партньорство.

Финансиране
Финансовата подкрепа се отпуска за не повече от седмица 

(шест нощувки) и покрива разходите за транспорт и издръж-
ка. За посещение на Контактни семинари се заплаща такса за 
участие, определена от организаторите. При разработването 
на един проект, може да се финансира участието само в една 
подготвителна визита.

 
 
 
 
Как се кандидатства

За участие в подготвителна визита няма фиксиран краен 
срок. Формулярът за кандидатстване (секция “Коменски” 
Формуляри за кандидатстване, в Интернет страницата на 
ЦРЧР) се подава до Националната агенция не по-късно от � 
седмици преди датата на пътуването, придружен от допълни-
телни документи – покана от организацията домакин, работ-
на програма на визитата. 
 

 
 
 
Как се оценяват и селектират кандидатите

Кандидатурите за подготвителни визити се оценяват спо-
ред: 
 степента, в която предложението за проект съответства на 

дейността, по която се кандидатства;
 степента, в която кандидатът демонстрира, че финансира-

нето ще допринесе за разработването на проектно предло-
жение с добро качество.

Задължително е да се спази крайният срок. Документите се 
изпращат по пощата и за дата на подаването им  се счита 
датата на пощенското клеймо.

 След като кандидатурата за съответното партньорство 
бъде подадена, не може да се кандидатства за подготвител-
на визита.
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Кандидатурите за финансиране на участие в Контактен 
семинар се оценяват от Националните агенции на базата на 
ангажираността (или планираната такава) на кандидата и на 
неговата институция със съответната тематична област и по-
тенциала им за работа в един международен проект.

ИНДИВИДУАЛНА  МОБИЛНОСТ
Индивидуални квалификационни дейности за 
училищния персонал

Секторна програма „Коменски” дава възможност на учи-
лищните кадри да повишават квалификацията си, като участ-
ват в квалификационни дейности с продължителност до шест 
седмици в друга държава под формата на: 
 структуриран курс;
 практика или период на наблюдение;
 европейска конференция или семинар.

По този начин участниците биват насърчавани да подобрят 
уменията си за преподаване, да повишат знанията си и да раз-
ширят представите си за училищното образование в Европа.

Кой може да участва 
В индивидуалните квалификационни дейности може да 

участва училищният преподавателски и непреподавателски 
състав:
 учители (включително в предучилищното образование и 

професионалното обучение), както и обучителите на тези 
учители;

 директори и училищни управленски кадри;
 преподаватели и служители, ангажирани с интеркултурно-

то образование или с деца на мигранти и сезонни работни-
ци;

 преподаватели и служители, работещи с ученици със специ-
ални образователни потребности;

 преподаватели и служители, работещи с ученици в риск, 
като например медиатори и преподаватели извън рамките 
на училището (street educators);

 съветници и кариерни консултанти;
 представители на инспекторатите по образование;
 други училищни кадри. 

За актуални изисквания и условия следете Интернет стра-
ницата на ЦРЧР. 
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Финансиране
Финансирането покрива таксата за обучение, разходите за 

транспорт, издръжка и, в някои случаи, предварителна ези-
кова подготовка. Подробности се посочват в Национална по-
кана за кандидатстване за Индивидуални квалификационни 
дейности за училищния персонал по секторна програма „Ко-
менски”, която се актуализира няколко пъти годишно според 
сроковете за подаване на документите (следете за публикува-
нето й в Интернет страницата на ЦРЧР).

Кои документи трябва да се познават
Можете да ги намерите на Интернет страницата на ЦРЧР:

 Решение на Европейския парламент и на Съвета на Евро-
пейския съюз за създаване на Програмата „Учене през целия 
живот” (секция Програма “Учене през целия живот”, Обща 
документация);

 Обща покана на Европейската комисия за подаване на 
предложения за съответната селекционна година (секция 
Програма “Учене през целия живот”, Обща покана за пред-
ложения) – в нея ще откриете актуалните европейски при-
оритети за всяка дейност по Програмата „Учене през целия 
живот”, както и подробности за продължителността и фи-
нансирането им;

 Национална покана за кандидатстване (Индивидуални 
квалификационни дейности за училищния персонал по про-
грама „Коменски”), (секция “Новини”) – ще откриете фи-
нансовите условия, списък с необходимите документи за 
кандидатстване, срока за кандидатстване, процедурата за 
разглеждане и оценка на проектите, националните приори-
тети за селекция и финансиране, както и лицата за контакт 
в ЦРЧР;

 Ръководство за кандидатстване (в сайта на ЦРЧР за про-
грамата „Учене през целия живот”, секторна  програма „Ко-
менски”); 

 Формуляр за кандидатстване (секция “Формуляри” – пуб-
ликува се на български и английски език. На други езици 
може да бъде намерен в Интернет страниците на съответ-
ните Национални агенции. Списък с адресите на национал-
ните агенции може да бъде намерен на страницата на Евро-
пейската комисия за Програмата: 

	http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_
en.html ).
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Как да бъде намерено подходящо обучение
За улеснение на кандидатите е създаден електронният ка-

талог на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/
trainingdatabase/ 

Кандидатурите за избрани от каталога квалификационни 
курсове са с приоритет при селекцията. 

Ако в каталога на ЕК не можете да откриете обучение, което 
да отговаря на вашите нужди, бихте могли да потърсите и из-
вън него, например с Интернет търсачки като Google. Уверете 
се, че предлаганото обучение е качествено и съответстващо на 
нуждите на организацията, за която работите.

Как се кандидатства 
 Свържете се с организатора на квалификационната дейност, 

която сте си избрали.
 Проверете дали има свободни места и си направете пред-

варителна регистрация. Писмено потвърждение от страна 
на организатора, както и други задължителни документи, 
изпратени от него, се прилагат при кандидатстването за фи-
нансиране.

 В някои случаи организаторът  изисква плащането на такса 
за предварителната регистрация. Имайте предвид, че ако 
кандидатурата ви не бъде одобрена, тази сума ще бъде по-
крита от вас. 

 Попълнете Формуляр за кандидатстване 
	На български език - ще го намерите в сайта на ЦРЧР(секция 

„Формуляри”);
	На езика на курса - ще го намерите в сайта на съответ-

ната Национална агенция http://ec.europa.eu/education/
programmes/llp/national_en.html

 Подгответе останалите задължителни документи
	Списъкът със задължителни документи се публикува в ак-

туалната Национална покана за кандидатстване (Индиви-
дуални квалификационни дейности за училищния персонал 
по програма „Коменски)”, за която е необходимо да следите 
в Интернет страницата на ЦРЧР.

 Изпратете комплекта документи в ЦРЧР, като спазите кри-
териите за легитимност.

връзка с  
организатора

предварителна 
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Информация за необходимите документи и за критериите 
за легитимност се публикува в актуализираната при всяко 
кандидатстване Национална покана. 
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Как се оценяват и селектират кандидатите
I етап – Проверка по критериите за легитимност на канди-

датурите;
II етап - Съдържателна оценка на национално ниво.
Кандидатурите се разглеждат и оценяват от външни за 

ЦРЧР оценители. Европейските и национални приоритети се 
публикуват в посочените по-горе документи.

Когато кандидатурата получи одобрение
 След като научите резултатите от селекцията и вземете 

окончателно решение дали ще участвате в обучението, уве-
домете организатора. От него ще получите част от задължи-
телните документи;

 Прочетете внимателно условията и подпишете в указания 
срок предложения от Националната агенция договор;

 Заплатете таксата на организатора, купете билети, платете 
застраховка;

 Парите за тези плащания ще бъдат преведени на личната ви 
банкова сметка;

 След завършване на обучението изпратете отчет до Нацио-
налната агенция. Отчитането се извършва в определен срок 
на базата на формуляри, публикувани в Интернет страни-
цата на ЦРЧР - секция “Коменски”, Проектна документа-
ция, Формуляри за отчет.

легитимност

съдържание

Задължително е да се спази крайният срок. Документите се 
изпращат по пощата и за дата на подаването им  се счита 
датата на пощенското клеймо.

АСИСТЕНТСКИ СТАЖ
По секторна програма „Коменски” училищата в държави-

те, участващи в Програмата „Учене през целия живот”,  имат 
възможност да приемат бъдещи учители, които желаят: 
 да повишат нивото си на владеене на чужди езици;
 да обогатят знанията си за други европейски държави и об-

разователни системи;
 да подобрят уменията си за преподаване.

Училището домакин осигурява опитен преподавател, който 
е и ръководител на асистента. Асистентът е напълно интегри-
ран в училищния живот, като
 преподава или подпомага преподаването;
 подобрява чуждоезиковите умения на учениците; 
 представя родната си държава и култура;
 подкрепя учениците със специални образователни потреб-

ности и др.

връзка с 
организатора

срок за 
договора

организация

плащания

отчет

бъдещи
учители

дейности на
асистента
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Кой може да кандидатства
За асистентски стаж могат да кандидатстват бъдещи учите-

ли - студенти, които са в процес на обучение (с цел придоби-
ване на педагогическа квалификация) или завършили обуче-
нието си, които все още не са работили като преподаватели по 
съответния учебен предмет.

Приоритети при селекцията на кандидатите
Критериите за качество на кандидатурите и критериите 

при селекцията са описани в:
 Обща покана за подаване на предложения на Европейската 

комисия за съответната селекционна година (секция „Доку-
менти” на Интернет страницата на ЦРЧР); 

 Национална покана за кандидатстване ( „Коменски” - Асис-
тентски стаж) за съответната селекционна година (следете 
секция „Новини” на Интернет страницата на ЦРЧР – пока-
ната се публикува на страницата на ЦРЧР два месеца преди 
срока за подаване на документите); 

 Ръководство за кандидатстване на Интернет страницата.

Финансиране
Финансират се разходите за транспорт, виза, издръжка, ези-

кова подготовка и участие във встъпителна среща в страната 
домакин, организирана от съответната Национална агенция. 
Подробности ще откриете в Общата покана за подаване на 
предложения на Европейската комисия; Националната по-
кана за кандидатстване; Ръководство за кандидатстване 
(секторна програма „Коменски”, Асистентски стаж).

Как се кандидатства 
 Студентите попълват Формуляр за кандидатстване (сек-

торна програма „Коменски”, секция „Формуляри за канди-
датстване” в Интернет страницата на ЦРЧР). Документите 
се подават в съответното висше училище, което организира 
селекция на кандидатите.  

 Останалите кандидати попълват Формуляр за кандидат-
стване (секторна програма „Коменски”, секция „Форму-
ляри за кандидатстване” в Интернет страницата на ЦРЧР). 
Подава се към Националната агенция, където по-късно се 
извършва селекцията.

Асистентът може да работи в повече от едно  –  до три 
училища.
Стажът продължава от 3 месеца до една учебна година.

критерии за 
качество

критерии при 
селекцията

разходи

студенти -
бъдещи
учители

кандидатстване
към
висшето училище

кандидатстване
към НА
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Задължително е да се спази крайният срок. Документите се 
изпращат по пощата и за дата на подаването им се счита 
датата на пощенското клеймо.

Селекционна процедура
Селекционната процедура на Националната агенция включ-

ва следните етапи:
I етап – оценка на постъпилите предложения по критерии 

за легитимност. Критериите за легитимност се конкретизи-
рат в Националната покана за кандидатстване („Коменски”, 
Асистентски стаж) за съответната селекционна година (сле-
дете секция “Новини” на Интернет страницата на ЦРЧР).

II етап – съдържателна оценка 
Кандидатурите се разглеждат и оценяват от външни за 

ЦРЧР оценители. 

Чрез консултации помежду си Националните агенции осъ-
ществяват съпоставяне между одобрените за асистентски 
стаж кандидати и училищата, одобрени за приемащи инсти-
туции. Възможно е някои одобрени кандидати да не бъдат фи-
нансирани, ако няма училища, заявили прием на асистент по 
съответния учебен предмет. 

ПРИЕМ НА АСИСТЕНТ

Училищата могат да кандидатстват за прием на асистент – 
бъдещ учител по някой учебен предмет. Асистентският стаж 
предлага на асистентите по секторна програма „Коменски” 
възможност да придобият преподавателски опит в друга ев-
ропейска страна, а на училищата – възможност да получат 
допълнителна помощ в дейности като: 
 въвеждане и засилване на европейските измерения в обра-

зованието;
 прилагане на методите на интегрираното езиково обуче-

ние;
 работа с деца със специфични образователни потребности;
 повишаване на нивото на владеене на чужд език от страна 

на учениците;
 разработване и реализиране на проекти, например за Учи-

лищно партньорство по секторна програма „Коменски”.

по критерии
за легитмност

по съдържание

съпоставка
между

одобрените
кандидатури

допълнителна
помощ

за училищата

работа по
проекти
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Приемащото училище интегрира дейността на асистента в 
живота на училището и определя учител, който да бъде отго-
ворен за него и да наблюдава развитието му.

Кой може да кандидатства
 Детски градини;
 Училища;
 Институции за образование на възрастни  (до въвеждането 

на дейност „Асистентски стаж” по секторната програма за 
обучение на възрастни - „Грюндвиг”).

Приоритети при селекцията на кандидатите
Критериите за качество на кандидатурите, както и приори-

тетите, са описани в Обща покана за подаване на предложения 
на Европейската комисия за съответната селекционна година 
(секция Програма “Учене през целия живот”, Обща покана за 
предложения, на Интернет страницата на ЦРЧР), както и в 
Ръководство за кандидатстване (Интернет страницата).

Финансиране
Асистентите получават финансиране от Националната 

агенция в своята страна, което ги подпомага в покриването на 
средствата за транспорт и издръжка. Приемащото училище 
не получава финансиране, тъй като то се ползва от присъст-
вието и работата на асистента.

Как се кандидатства
Кандидатства се към Центъра за развитие на човешките ре-

сурси с:
 формуляр на български език;
 формуляр на езика, за който се кандидатства.

Формулярите на български и на английски език се намират на 
Интернет страницата на ЦРЧР, секция „Коменски”, Формуляри 
за кандидатстване. На други езици - на Интернет страниците на 
съответните Национални агенции. Списък с адресите на Наци-
оналните агенции може да бъде намерен на страницата на Ев-
ропейската комисия за Програмата “Учене през целия живот”:  
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html 

Стажът на асистента може да продължи от три ме-
сеца до една учебна година. 
Възможно е асистентът да бъде приет едновременно и 
от друга подобна институция - до три училища.

интегрирана
дейност

документи

покриване
на разходи

кандидатстване
към ЦРЧР
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Оценка и селекция на кандидатите

Селекционната процедура се провежда на два етапа:

I етап – На национално ниво участниците се подбират по 
формални и съдържателни критерии. За повече информация 
– актуалните Формуляр за кандидатстване; Обща покана за 
подаване на предложения на Европейската комисия; Ръко-
водство за кандидатстване (Интернет страницата на ЦРЧР, 
секторна програма „Коменски”, Прием на асистент)

II етап – Консултация между Националните агенции за съ-
поставяне на желанията на асистентите и приемащите учили-
ща, като по този начин се определят одобрените кандидати.

Задължително е да се спази крайният срок. Докумен-
тите се изпращат по пощата и за дата на подаване-
то им  се счита датата на пощенското клеймо.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
 Направете справка за необходимите ви документи в Интер-

нет страницата на ЦРЧР. Не разчитайте на информация от 
кандидати, които са били финансирани в предходни пери-
оди, тъй като тя вече не е актуална.

 ЦРЧР предоставя безплатна информация на всички, които 
проявяват интерес към участие в европейски образовател-
ни програми. Кандидатстването за квалификационни кур-
сове по програма „Коменски” става директно към Центъра 
за развитие на човешките ресурси и не изисква посредни-
чество. ЦРЧР няма установени взаимоотношения с инсти-
туции, подпомагащи кандидати при подаване на докумен-
тите. Центърът за развитие на човешките ресурси не носи 
отговорност за качеството на услугите, предоставени от по-
средници. 

на национално
ниво

определяне на 
одобрените
кандидати

документи

информация
от ЦРЧР
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РЕЧНИК НА
Децентрализи-
рани дейности

 
Europass 

 
 
 
 
 
 
 

Europass  
Мобилност 

 

Иновации 
 
 
 

Информално 
обучение 

 
 

Лисабонска 
стратегия  

от 2000г. 
 
 
 
 
 
 

Лице,  
упълномощено 

да подписва

Дейности в рамките на една европейска образователна про-
грама, които се администрират от Националната агенция в 
съответната страна. 

Единен портфейл от пет документа, които дават възможност 
на гражданите да докажат своите квалификации и умения в 
цяла Европа. Разработен е на европейско ниво с цел да подобри 
прозрачността на квалификациите и да улесни мобилността на 
всички, които желаят да работят или да се обучават в Европа. 
Два от документите можете да попълните сами (Автобиогра-
фия (CV) и Езиков паспорт), а останалите три (Приложение 
към сертификат, Приложение към диплома и Мобилност) се 
издават и попълват от съответните компетентни организации.

Документ, част от Europass комплекта документи, описващ  
всеки организиран период от време, който даден човек пре-
карва в друга Европейска държава с цел образование или 
обучение. 

Нови резултати, които се отличават ясно от вече съществу-
ващи с подобни характеристики и добавят стойност в срав-
нение с конвенционалните решения. Те са нови решения за 
справяне с общи за няколко страни предизвикателства в об-
ластта на образованието.

Съпровожда живота на всеки човек. За разлика от формал-
ното и неформалното, това образование не е задължително и 
организирано и може да не се осъзнава от самите индивиди 
като начин за получаване на част от техните знания и уме-
ния.

Стратегия за развитието на Европейския съюз, която очерта-
ва нова роля в света за разширения Европейски съюз през 21. 
век. Основната стратегическа цел е: „Европейският съюз да 
се превърне в най-конкурентоспособната и динамична ико-
номика на знанието в света, способна на устойчив икономи-
чески растеж, с повече и по-добри работни места и по-добра 
социална интеграция. Това трябва да е икономика, която да 
има постоянен потенциал за икономически растеж и за съз-
даване на повече и по-добри работни места за своите гражда-
ни, като не позволява социална изолация за никого”. 

Лице, законно упълномощено от организацията инициатор 
да обвърже инициатора или партньора с проект по мобил-
ност.
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Мобилност 
 
 
 

Мониторинг 

 
 
 
 
 
 
 

Мрежа
 
 

Неформално 
обучение

 
 
 
 
 
 
 

Обучител
 

Организация
 
 

Ориентиране и 
консултиране

 
 

Оценка

Период от време, прекаран в друга страна участничка в съ-
ответната програма, с цел обучение, преподаване, стаж или 
с  друга образователна цел (Подготовката за него може да 
включва обучителен или опреснителен курс на езика на стра-
ната домакин  или на друг работен език). 

Систематичен контрол върху развитието на проекта с цел 
да се овладеят и коригират отклонения от работните цели, 
за да се повиши качеството на изпълнението и проектът да 
бъде успешен. Мониторингът се състои от наблюдение на 
дейностите, сравнение с работния план и използване на ин-
формацията за подобряване на проекта. По време на процеса 
на мониторинг е необходимо внимателно да се проверяват, и 
ако е необходимо да се преориентират и адаптират, разпрос-
транението и експлоатацията на резултатите.

Формално или неформално групиране на организации в да-
дена област, дисциплина или сектор от ученето през целия 
живот.

Реализира се паралелно с основните образователни и квали-
фикационни системи и обикновено не завършва с издаването 
на официален сертификат. То може да се осъществи на работ-
ното място или чрез дейността на граждански дружества и 
организации, или в групи като младежки организации, проф-
съюзи и политически партии. Може да се реализира и чрез 
организации и услуги, създадени за допълване на формално-
то образование - музикални, театрални, спортни класове или 
частни уроци за подготовка за изпити.

Човек, чиито задължения са пряко свързани с процеса на об-
разованието или обучението.

Формация, ангажирана с дейност в публичния или частния 
сектор, независимо от нейния размер, статут, сфера на дей-
ност, включително социалната.

Поредица от дейности – информиране, оценяване, ориенти-
ране и консултиране, насочени към обучаеми, обучители и 
други лица в избора им на образователни и обучителни про-
грами или възможности за професионална реализация. 

Етап от проектния цикъл, включващ качествена и количест-
вена преценка на: 

• постигнатите резултати посредством поставените цели 
(дейности/продукти), съотносими към размера на отпус-
натата субсидия;

• методите за постигане на тези резултати на база одобрен 
бюджет.

ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ
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РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ
Партньор 

Партньорство 
 
 

Учене  
през целия 

живот
 
 
 

Формално  
обучение

 
Централизирани 

дейности
 
 

ЦРЧР

Изпращаща организация (ако е различна от инициатора), ор-
ганизация домакин или организация сътрудник.

Двустранно или многостранно споразумение между инсти-
туции или организации от различни страни членки на Евро-
пейския съюз, които извършват дейности в европейски ма-
щаб, свързани с Програмата „Учене през целия живот”. 

Понятието се отнася до всички форми на общо образование, 
професионално образование и обучение, неформално и ин-
формално учене, което се извършва през целия живот и води 
до усъвършенстване на знанието, уменията и компетенциите 
от личностна, гражданска, професионална и социална гледна 
точка. Включва и осигуряването на услуги за ориентиране.

Реализира се в официалните институции за образование и 
обучение и се удостоверява с дипломи и удостоверения за 
степен на придобита квалификация.

Дейности в рамките на една европейска образователна про-
грама, които се администрират от Изпълнителната агенция 
по образование, аудио-визия и култура към Европейската 
комисия.

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е орга-
низацията, администрираща Програма “Учене през целия 
живот” в България.  
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РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ

Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за 
България по Програма „Учене през целия живот”.

Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на 
Програмата, като администрира децентрализираните дейности в целия про-
ектен цикъл: 
 разпространява информация за дейностите на Програмата; 
 приема и регистрира кандидатурите; 
 организира селекцията; 
 сключва договори с успешно преминалите селекцията кандидати; 
 извършва плащанията по договорите; 
 извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти; 
 приема отчетите по тези проекти; 
 организира дейности за разпространение и валоризация на резултатите от 

успешни проекти. 



ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ  
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Създаване на ЦРЧР
 През 1997г. с подкрепата на Европейсктата Фондация за обучение (ЕФО) е основана 

Българската национална обсерватория;
 През 1998г. започва работа Национална агенция „Леонардо да Винчи”;
 През 1999г. с подкрепата на ЕФО е създаден Национален ресурсен център за профе-

сионално ориентиране;
 През 1999г. със споразумение между Министерство на образованието и науката и 

Министерство на труда и социалната политика е основан ЦРЧР. Той обединява горе-
посочените дейности и управлява образователни програми и проекти;

 През 2001г. към ЦРЧР се присъединява Национална агенция „Сократ”;
 През 2006г. към ЦРЧР се основава Национално координационно звено за дейността 

eTwinning;
 През 2007г. след национална номинация ЦРЧР стартира управлението в България на 

Програмата „Учене през целия живот” 2007-2013г.;
 През 2007г. към ЦРЧР се основава Национален Europass Център.

Дейности на ЦРЧР
 координира в България Програмата „Учене през целия живот”;
 информира и консултира чpез Еuroguidance център, България,  за възможностите за 

образование, обучение и работа в рамките на Европа;
 координира дейността по разпространение и прилагане на инициативата Еuropass в 

България;
 координира и администрира дейността eTwinning;
 координира инициативата „Европейски езиков знак”;
 организира, консултира и осъществява изследвания в областта на образованието, 

професионалното обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България; 
 предлага възможност на експерти в областта на образованието да участват в тема-

тични учебни визити в други европейски страни и да организират такива в Бълга-
рия.

Структура на ЦРЧР
Отдел “Финансово-счетоводен”;
Отдел “Информационен”;
Отдел “Селекция, договориране и анализ”;
Отдел “Мониторинг и консултиране на бенефициенти”;
Отдел “Съпътстващи дейности”;
Отдел “Администрация и логистика”




