
Българското образование
 през погледа на участниците

в учебни визити - 
„Добри европейски практики”

Учебни визити



Тема: 
„Ролята на социалните партньори в 
разработването на националните 
квалификационна рамка”

Държава: Германия

Участник: Светла Тонева
 КНСБ
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Програмата на учебната визита беше структурирана с оглед на 
баланс между посещения на институции, свързани със социални-
те партньори в Германия, и на професионални учебни заведения, 
както и време за дискусии, обмяна на опит и информация между 
самите участници във визитата. Така придобих нови знания и уме-
ния в следните посоки:

• Знания за немската дуална система на професионално обу-
чение;

• Връзката на немската дуална система и разработването на 
немската квалификационна рамка;

• Участие и активна роля на немските синдикати и работо-
дателски организации в процеса на разработване на на-
ционалната квалификационна рамка (НКР) и поглед върху 
дискусиите, които текат понастоящем;

• Умения за анализ и сравнение на процесите на разрабо-
тване и приравняването на НКР към европейската квали-
фикационна рамка.

Наученото и опитът, придобит по време на визитата, са много по-
лезни, както в професионален план (развива умения за анализ и 
сравнение между процесите, които засягат европейската и нацио-
налните квалификационни рамки), така и в институционален план 
– чрез моя капацитет институцията, която представлявам, ще може 
да участва в процеса на разработване на НКР на България.
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Тема: 
„Професионалното досие 
на днешните учители”

Държава: Испания

Участник: Емилия Плякова
XI ОУ „Елин Пелин”, гр. Перник
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По време на визитата се запознахме с организацията на квалифи-
кационната дейност на учителите в Андалусия чрез представяне на 
презентации и последваща дискусия. Изтъкнати бяха приликите и 
разликите в системите за квалификация на учители между страните 
участници и домакините. Впечатление направи вниманието, което 
отделят домакините на практическата насоченост на знанията в 
специално изградените за целта научни центрове за квалификация. 
Беше организирано посещение на най-големия в страната научен 
център, където се видя в действителност връзката между учебното 
познание и приложението му в науката. Също така се обсъди и видя 
системата за работа при деца със СОП. Посетени бяха основно учи-
лище и училища по изкуства. Анализира се и автономията на учили-
щата при решаване на определени проблеми, което не е характер-
но за базовата подготовка на педагогическите кадри в България.

В резултат на установените контакти се планират двустранни про-
екти между България, Чехия, Германия, Естония и Гърция. Участни-
ците в учебната визита поддържат комуникация и търсят продъл-
жаващи възможности за споделяне на професионален опит.
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Тема: 
„Дрога, токсикомания 
и превенцията им”

Държава: Франция

Участник: Мариана Ангелова
 Община Две могили
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Учебната визита се проведе в Междуправителствената мисия за 
борба с дрогата и токсикоманията в Париж, Франция. В нея взеха 
участие колеги от Румъния, Полша, Италия, Белгия и Испания. По-
сетихме редица организации, имащи отношение по тези въпроси 
– колежи, лицеи и центрове за работа с хора с проблеми в тази 
област. В програмата имаше отделено време за всеки участник да 
представи опита в дадената сфера, както и да почерпи от опита на 
останалите колеги.

Участието в тази визита бе много полезно за мен, тъй като e пря-
ко свързана с моите отговорности в Община Две Могили. Смятам 
да внедря голяма част от споделения опит с останалите колеги от 
визитата и видяното по време на посещение на институциите, ра-
ботещи в тази област.
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Тема: 
„Образование и обучение 
за наемане на работа”

Държава: Великобритания

Участник: Севдалина Ненкова-Митева
 Община Габрово
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Като представител на Община Габрово, разработващ и изпълняващ 
проекти с образователна и социална насоченост, за мен беше пол-
зотворна срещата с работещи в други европейски страни в сферата 
на тези дейности и възможността за обмен на опит и практики в 
тази насока. По време на визитата беше интересна работната среда 
и дейностите, свързани с бежанците, тяхната интеграция и социал-
на адаптация, както и процеса на преквалификация за намиране на 
работа. Дискусиите за прилагане на похвати и обсъжданията с дру-
гите участници за техния професионален опит бяха обогатяващи по 
отношение на работата с деца/лица в неравностойно положение (и 
маргинални групи).

В резултат на участието си в „Учебни визити” имах възможност за 
непосредствен контакт със специалисти от други европейски стра-
ни, работещи в социалната и образователна сфера. Създадените 
контакти и връзки, споделеният опит, работни идеи, професионал-
ни нужди и предизвикателства могат да се превърнат в генератор 
на проектни идеи и реализиране на съвместни проекти по сектор-
ните програми на Програма “Учене през целия живот”. 
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Тема: 
„Екологично обучение 
и устойчиво развитие”

Държава: Полша

Участник: Иван Манолов
 Аграрен университет – гр. Пловдив
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Посетената от мен визита беше организирана от полската непра-
вителствена организация “Ziarno”. Домакините се бяха постарали 
да осъществят добър баланс между теоретичните занимания и по-
сещението на различни ферми, учебни заведения, правителствени 
и местни власти (практически дейности), като навсякъде акцентът 
беше поставен върху екологичното обучение и устойчиво разви-
тие на селските райони. Във визитата участваха представители на 
Турция, Гърция, България, Германия, Дания, Франция, Ирландия и 
Полша.

Особено интересно и полезно за мен беше посещението на биоло-
гичните ферми, където пряко от фермерите научих много практи-
чески неща, свързани с организирането на устойчиво във времето 
биологично производство, които възнамерявам да включа в лекци-
онния курс, който водя на студентите от Аграрен университет – гр. 
Пловдив.

Визитата завърши с панелна дискусия по проблемите на биоло-
гичното земеделие и устойчиво развитие на селските райони с 
участието на неправителствени организации, кметове, служители 
от местната служба за съвети в земеделието, представители на сел-
скостопански професионални гимназии. 
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Тема: 
„Активна гражданска позиция, 
образователна система, 
интеграция на мацинствата”

Държава: Холандия

Участник: Юлия Добрева
 ОУ „Захари Стоянов”, гр. Варна
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Целта на учебната визита в гр. Ротердам, Холандия, бе обмяна на 
опит, както и възможност да се запозная с образователните систе-
ми на страните, участващи в нея – Холандия, Турция, Великобрита-
ния и България. Също така имах възможността да представя своите 
възгледи за активната гражданска позиция за интеграцията на мал-
цинствата в нашето общество и образователна система.

По време на визитата имах възможността да се запозная с особе-
ностите на образователните системи в представените европейски 
страни, като ги съпоставих с българската. Направи ми впечатление, 
че във всички страни се обръща внимание на работата в екип, ак-
тивното участие в проекти, култура и традиции и използването на 
интерактивни методи в образованието и обучението. В институци-
онален план се разшириха възможностите на нашето училище да 
участва в международни проекти и инициативи.
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Тема: 
„Да се борим срещу 
образователните неуспехи 
в крайните квартали

Държава: Франция

Участник: Офелия Крумова
 Министерство на образованието, маладежта и науката
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Учебната визита, организирана от ПГ „Естак”, даде възможност да се 
съберат образователни и експерти и директори на училища от 10 
държави – Белгия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, 
Румъния, Унгария, Франция, Чехия – да обменят своя опит по отно-
шение на борбата с неуспеха в училище на база на наблюдаваните 
добри практики в страната-домакин. Програмата включваше както 
презентации за френската образователна система и предприема-
ните мерки за преодоляване на обучителните трудности на децата, 
така и наблюдения на практическото прилагане на тази полити-
ка в училища, намиращи се в крайните квартали на града, в кои-
то преобладаващото население е с чуждестранен произход. Бяха 
направени посещения в три прогимназии и две професионални 
гимназии, които се намират в северната част на Марсилия - район, 
населен предимно с емигранти, които живеят в сравнително затво-
рени общности, имат ниски доходи и слабо владеят френски език. 
Голяма част от родителите на децата са неграмотни и безработни.

Участниците във визитата имаха възможност да се запознаят с из-
ключително богат спектър от мерки, които се прилагат в тези учи-
лища с цел да се подпомогнат учениците да се справят с образова-
телните си затруднения и да получат професия, която да им позволи 
социално включване и преодоляване на бедността. Специалните 
грижи към тези ученици са резултат от една последователно про-
веждана политика и търсене на ефективни решения.



Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

тел. (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

Приемно време:
вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

TGA-ZM-07-93-00

Подробна информация 
за програма „Учебни визити”

може да намерите на: 
www.studyvisits.

cedefop.europa.eu, 
както и на www.hrdc.bg

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


