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Х

ронология на създаването на
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)
През 1997г. с подкрепата на Европейската
фондация за обучение е основана Българската
национална обсерватория;
През 1998г. започва работа Национална
агенция „Леонардо да Винчи”;
През 1999г. с подкрепата на Европейската
Фондация за обучение е създаден Национален
ресурсен център за професионално ориентиране;
През 1999г. със споразумение между Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика
е основан ЦРЧР. Той обединява горепосочените
дейности и управлява образователни програми
и проекти;
През 2001г. към ЦРЧР се присъединява Национална агенция „Сократ”;
От 2003г. по договор с Европейската фондация за обучение, Българската национална
обсерватория, като част от Центъра за развитие на човешките ресурси, се присъединява
към експертната мрежа Refernet;
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От 2005г. ЦРЧР съкоординира с Министерството на образованието и науката програма
„Арион”;
През 2006г. в рамките на ЦРЧР се основава
Национално координационно звено за
дейността eTwinning;
През 2006г. ЦРЧР е сертифициран с
ISO 9001:2000 за управление на европейски
образователни програми;
През 2007г. след национална номинация
ЦРЧР стартира управлението в България на
Програмата „Учене през целия живот” 20072013г.;
През 2007г. в рамките на ЦРЧР се основава
Национален Europass Център;
От 2007г. Националният ресурсен център
за професионално ориентиране е преименуван
на Национален Euroguidance център.
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Р

езултати от нашата дейност :

Българска национална обсерватория

От създаването си през 1997 година Българската национална обсерватория има за основна задача изпълнение на ангажиментите, поети във връзка с реализирането на работната
програма на Европейската Фондация за Обучение (ЕФО), в частта й, отнасяща се до България. Днес тя е функционално звено в ЦРЧР и
отговаря за предоставянето на информация
за всички продукти и услуги на Европейския
център за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP.
Част от значимите проекти, реализирани
от БНО, са:
Разпространение на Копенхагенския процес
в България
Във връзка с основните цели на
Инициативата за образователна реформа в
Югоизточна Европа (ERISEE) и в отговор на
Меморандума за сътрудничество, подписан
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от Министрите на образованието от
страните в Югоизточна Европа през юни
2003 г., Европейската фондация за обучение в
Торино стартира проект за разпространение
на информация за Копенхагенския процес в
България. Проектът e реализиран от ЦРЧР –
Българска национална обсерватория, в периода
март - юни 2005 г.
Подпомагане на институционалното
укрепване в областта на развитие на
човешките
ресурси/
Продължаващо
професионално обучение
Целта на проекта е осигуряване на
подкрепа на национално и регионално ниво на
представителните организации в областта на
Продължаващото професионално образование
и Пазара на труда за планиране на проекти в
областта на Развитие на човешките ресурси
Утвърждаване на общи подходи към
проблема на професионалното образование
и обучение за младежи в неравностойно
положение в страните от регион Западни
Балкани
Целта на проекта е да подкрепи достъпа
на младежите в неравностойно положение
до професионалното образование и обучение.
Страни участнички в проекта са: Албания,
12

Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Черна
гора, Хърватско и Косово. За всяка страна бе
изготвен доклад за състоянието на младежите
в неравностойно положение и ПОО, въз основа
на което бе съставен обобщен доклад за
ситуацията в страните от регион Западни
Балкани.
Подготвителни дейности за включване на
България в мрежата Refernet 2005-2006г.
Проектът е финансиран от Европейската
фондация за обучение и цели подготовка
за включването на България от 2007 г. в
изследователската и информационна мрежа
Refernet към Европейския център за развитие
на професионалното обучение CEDEFOP.
Дейностите са свързани със събиране,
обобщаване и предоставяне на информация
за публикации и стратегически документи в
областта на Професионалното образование и
обучение и Пазара на труда.
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Национална агенция
„Леонардо да Винчи”
“Леонардо да Винчи” е програма за осъществяване политиката на Европейския съюз в областта на професионалното обучение. Първата фаза на програмата е с продължителност
пет години (1995-1999г.).
В България тя стартира през 1998г. с подготвителни мерки за присъединяване към
програмата. Тогава започва работата си Национална агенция “Леонардо да Винчи”. От
01.05.1999г. България е пълноправен член на
програма “Леонардо да Винчи”, чието администриране се превръща в ключова дейност на
основания през същата година Център за развитие на човешките ресурси.
Втората фаза на програмата “Леонардо да
Винчи II” стартира през 2000 г. и е с продължителност от седем години (2000 - 2006 г.). Програма “Леонардо да Винчи II” обръща специално
внимание на мобилността на работната сила.
Целта е за целия период на действие на програмата около 250 000, предимно млади хора, да
повишат професионалния си опит чрез практика в други страни, което е двойно повечe в
сравнение с първата фаза на програмата.
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По програма “Леонардо да Винчи” за периода
2000 – 2006 са усвоени общо 25 971 823.50 евро.
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Усвоени средства по
Програма “Леонардо да Винчи”
3 762 784,00 евро
2 667 559,00 евро
3 546 351,00 евро
3 578 762,00 евро
3 531 013,00 евро
4 767 098,00 евро
4 118 256,50 евро

През този период общо 6050 български
граждани се възползват от възможностите на
програмата за обучение и практика.
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Брой участници в
Програма “Леонардо да Винчи”
639
596
609
692
911
1089
1514
17
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Национален ресурсен център за
професионално ориентиране
Подготвителните мерки за учредяването
на Националния ресурсен център за професионално ориентиране (НРЦПО) – България,
започват през септември 1998 г. в рамките
на втората фаза на програмата “Леонардо
да Винчи”. Ролята на НРЦПО е да допринася
за развитието на консултативни практики в
България и да подобрява качеството на информацията за възможностите за професионално
обучение и ориентиране в страните на Европейския съюз.
От октомври 1999 г. НРЦПО участва като
партньор в проекта ESTIA.
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Целите на проекта са да улесни мобилността в Европа чрез:
- Увеличаване на възможностите за съветниците по ориентиране и другите експерти да
изградят собствени мрежи;
- Повишаване на квалификацията на съветниците по ориентиране и другите експерти в
използването на компютърни технологии;
- Повишаване на междукултурните способности на съветниците по ориентиране и на
другите експерти.
Друга основна задача на НРЦПО е сътрудничеството в областта на прозрачността на
професионалните квалификации. Целта е стимулиране на мобилността, като се направят
прозрачни образованието и квалификациите.
Представители на социалните партньори, организации на работодателите и специалисти
в областта на ориентирането от страните
членки на ЕС и кандидатстващите страни
разработиха примерна европейска автобиография.
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Еврогайдънс център България е новото име
на Националния ресурсен център за професионално ориентиране /НРЦПО/. Euroguidance е
мрежа от центрове в цяла Европа за сътрудничество в областта на кариерното консултиране. Мисията на мрежата Euroguidance
е свързана с популяризиране на европейските
измерения в професионалното ориентиране и
кариерното консултиране, чрез предоставяне
на информация, с която да се улесни международната мобилност в областта на образованието и обучението и обмена на наличните
методи и практики в областта на кариерното ориентиране в Европа.
Основна дейност на Euroguidance център
България е поддръжката на европейския образователен портал PLOTEUS. В настоящия
си вид PLOTEUS цели да улесни достъпа до
съществуващите информационни ресурси за
възможности за образование.
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Н

ационална агенция “Сократ”

България е пълноправен участник във втората фаза на образователната програма
“Сократ” от 2000 г. През 2001г. към ЦРЧР се
присъединява Национална агенция „Сократ”.
Тя координира и администрира основно децентрализираните дейности по подпрограмите
„Коменски”, „Грюндвиг” и „Еразъм”.
В периода 2000 - 2006г. в България са финансирани:
■ 1832 проекта в областта на училищното
образование (918 проекта за училищно партньорство и 914 индивидуални мобилности);
■ 204 проекта в областта на обучението на
възрастни.
По програма “Сократ” за периода 2000 - 2006
са усвоени общо 17 921 562.98 евро, които, разпределени по отделните програми, са както
следва:
■ 6 765 856.00 евро по програма “Коменски”;
■ 900 263.67 евро по програма “Грюндвиг”;
■ 10 255 443.31 евро по програма “Еразъм”.
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Програма „Коменски”
Участието в подпрограма „Коменски”
допринесе
за повишаване качеството на
училищното образование, за формиране на
личността на учениците и за развитие на
компетенциите на базата на чуждоезиковото
обучение.
Тя
предоставя
различни
възможности за повишаване на качеството
на преподаването, засилване на европейските
измерения в училищния живот, подпомагане на
езиковото обучение и мобилността.
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Брой финансирани проекти по
Програма “Коменски”
133
242
258
280
284
290
345
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Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Брой участници по
Програма “Коменски”
3759
6465
7167
7287
6801
6807
8528

Впечатления на участници в проектите:
„Участието ми в проектите по програма
„Сократ - Коменски1” е най-хубавото нещо, което се случи в живота ми като учител през последните години. Разбрах, че най-хубавите думи
на благодарност от децата и от родителите са
не за шестиците, които съм написала, а тези
по повод на проектите, а най-високата оценка за работата ми са благодарствените писма
от партньорите, които ни гостуваха, както и
въпросът на норвежките ни гости към децата
гидове в училище „В кои европейски държави сте
били, че така добре говорите английски?”
Затруднявам се да избера най-значимото
от участието ни по проекта, но все пак избирам културния обмен. Вече знаем за уелския
червен дракон и жълтия нарцис, за Кьолнската
катедрала, за музея на Сервантес в Испания,
влязохме в пещера с праисторически скални рисунки във Франция. Направеното по проектите
на програма „Сократ - Коменски 1” е нашата
възможност да създадем на учениците си самочувствието на европейски граждани, които
с увереност и гордост да могат да кажат: Аз
създавам Европа!”
Надя Мочкова,
ОУ „Христо Ботев”, с. Ореш
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“Опознавайки се помежду си, ние виждаме,
че всъщност не сме толкова различни - слушаме една и съща музика, през свободното си време се занимаваме с такива неща, с каквито и
те, и т.н. ”
Георги Генев, 9в клас
“Много се радвам, че благодарение на проекта успях да опозная партньорите ни и чрез
тях техните страни. За мен този проект е
възможност за приятелство, контакти, разговори и работа в екип. С нетърпение очаквам
следващите ни срещи!”
Теодора Пенева, 8г клас
“ Прекрасно е да знаеш, че си изпълнил една
мечта - да се запознаеш с приятни, умни хора
– на твоите години и по-големи от теб, да обменяш информация с тях, да работиш в екип с
тях. Изключително зареждащо с положителна
енергия е да разказваш за родната си страна
с любов, да знаеш, че гори пламък в очите на
събеседниците ти, когато гледат красотата
на България.”
Теодора Колева, 8а клас
28

“Като цяло проектът ми даде много. Много
повече, отколкото очаквах. Наистина съм
много доволна, че имах възможността да участ
вам в него, и горещо препоръчвам на хората,
които занапред ще имат възможността да
вземат участие в подобни мероприятия, да се
възползват. Няма да съжаляват. Напротив! Ще
научат неща, които ще им помагат в целия им
по-нататъшен живот. Неща, на които ни учи
не училището, а самият живот - най-доброто
от всички училища.”
Тотка Иванова, 11г клас

29

30

Програма „Грюндвиг”
Участието в подпрограма „Грюндвиг” повиши възможностите, качеството и достъпа до
преподаване и учене в областта на образованието на възрастни. По нея бяха финансирани
проекти за европейско сътрудничество; партньорства за познание и обучение на служителите, работещи в сферата на образованието
за възрастни.

Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Брой финансирани проекти по
Програма “Грюндвиг”
31
28
37
45
46
17
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Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Брой участници по
Програма “Грюндвиг”
382
475
954
910
910
336

Впечатления на участниците в проекти:
„В края на 2005 г.останах без работа и намирането на нова, подходяща за мен се оказа
доста трудно. Регистрирах се в държавната и
в частната трудова борса, но за да съм конкурентоспособна на трудовия пазар, трябваше
да знам поне един чужд език и да работя добре
с компютър. Без тези умения алтернативата
беше – ниско платен, неквалифициран труд. Тогава се включих в проекта. Основната ми цел
беше научаването на английски език и на найползваните компютърни програми – Word, Excel
и т.н. Проектът ми даде много повече. Срещнах жени с подобни на моите проблеми. Заедно
извървяхме труден път, посрещнахме провали и
успехи. Сега се чувствам по-уверена в себе си и
по-силна. Знам, че живея пълноценно!”
Красимира Рафаилова, 33г.
„Записах се да участвам в тази програма,
защото съм безработна млада майка, и смятам, че получих нужното удовлетворение.
Придобих по-голямо самочувствие и увереност
в себе си и получих възможност за израстване
в обществото.”
Петя Христова, 24г.
33
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Програма „Еразъм”

През 2007г. Европейската комисия чества 20 години от създаването на програма
“Еразъм”. Като активен участник в програмата от 1999г., ЦРЧР отбеляза този празник с
Дни на програма „Еразъм” в България, които се
проведоха в периода 5-7 ноември 2007г в София,
Пловдив и Варна.
Участието в програма „Еразъм” предложи
на висшите училища, студентите, преподавателите и административния персонал, пряко
ангажиран в системата на висшето образование, възможности за участие в европейски образователни проекти и в индивидуална мобилност на студенти и преподаватели.
Сърцето на програма „Еразъм” е студентската мобилност, отвела множество студенти в различни държави, за да променят своя
живот, обогатявайки се с нови социални, академични и културни познания и опит.
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Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Брой участващи университети
по Програма “Еразъм”
9
26
28
28
30
34
38
Брой участници по
Програма “Еразъм”
134
543
805
841
1069
1127
1296

Впечатления на Еразъм студентите от
програмата:
“Участието в програма “Еразъм ” е възможност. Истински късмет да опиташ нещо различно. Шанс да получиш висококачествено образование. Поле за изява на таланти. Даваш
много от себе си, но това, което получаваш в
замяна, си заслужава!”
Александра Илиева,
ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград
“Участието ми в програма “Еразъм” е найкрасивият и изпълнен с приключения период
от живота ми. Програмата сплотява хората,
кара ги да забравят различията помежду си и
да разберат, че всички имаме еднакви проблеми и стремежи. Знанието стои в основата на
бъдещото безконфликтно съществуване на
отделните нации.”
Милена Митрева,
ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Велико
Търново
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“Казват, че човек е толкова голям, колкото
са големи мечтите му. Не съм голям и велик,
но за мен обучението в чужбина по програма
“Еразъм” е една от сбъднатите ми мечти.”
Васил Сираков,
МУ – Пловдив
“Еразъм периодът преобърна начина ми на
живот. Това, което преди не виждах, сега ми се
набива на очи. Нещата, които преди бяха мечти, сега са цели.”
Яна Кирилова,
ВСУ “Л. Каравелов” – София
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“След участието в програма “Еразъм” ставаш по-толерантен към различията на другите. Разбираш, че с едното добро настроение и
усмивка на уста всички врати ще ти бъдат
отворени, а провалите са само път към реализиране на целите.”
Ивайла Йозова,
ТУ – Стара Загора
“Благодарение на програма “Еразъм” получих безценен практически опит в общуването
с хора от други държави и осъществих своите
намерения за научно развитие.”
Лъчезар Томов,
ТУ – София
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Програма „арион”
ЦРЧР съкоординира от 2005г. съвместно с
Министерство на образованието и науката
програма „Арион”. Днес програмата преминава
в „Учебни визити” като част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия
живот”, дейност „Политически развития и
иновации”. Целта на учебните визити е да насърчават и подкрепят политическото развитие и сътрудничество на общоевропейско ниво
в контекста на ученето през целия живот.
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Дейност eTwinning

През 2006г. в рамките на Центъра за
развитие на човешките ресурси се основава
Национално
координационно
звено
за
дейността eTwinning. eTwinning предоставя
на заетите с възпитанието и обучението на
деца и младежи (от 3 до 19-годишна възраст)
възможност за сътрудничество с техни
европейски колеги и реализация на партньорски
проекти посредством Интернет.
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Впечатления на участници в проекти
eTwinning:
„Може би най- голямата полза от работата ни с портала бе, че намерихме много колеги,
интересуващи се от разнообразяването и търсенето на нови методи за работа в училище,
много хора, работещи с интерес и ентусиазъм,
намиращи удовлетворение и обичащи работата си учители. Наистина ученето с еТwinning
е лесно, забавно и интересно.”
Вяра Хартарска, Габриела Алексиева
“През месец януари 2006 година регистрирах
училището под номер 4 в системата на
eТwinning и оттогава имаме 4 реализирани
проекта, от които един е награден със знак за
европейско качество - European Quality Label.
Защо работя в eTwinning пространството?
1. Получавам полезна информация, която
използвам в час.
2. Придобивам нови умения за работа с компютър.
3. Упражнявам и подобрявам знанията си по
английски език.
4. Учениците ми също повишават знанията
си по английски език.
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5. Писането на еmail-и и презентациите на
английски засилва мотивацията им за изучаване на чуждия език.
6. Надграждат знанията и уменията си за
използване на ИКТ”.
Горица Лазарова
учител по английски език в
СОУ” Братя Каназиреви”- град Разлог
“В eTwinning можеш да започнеш проект съвместно с колеги с близки интереси, тези проекти да излязат от рамките на виртуалния
портал и съгласно идеите за учене през целия
живот да прераснат в проекти по програмите
„Леонардо да Винчи”и „Коменски”.
инж. Антоанета Сендова,
учител в ПГЕЕ ”Капитан Петко войвода”гр.Кърджали
* ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” –
гр.Кърджали е първата професионална
гимназия от България с присъден Национален
знак за качество, отличаващ най-успешните
проекти по eTwinning.
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Europass

Един от основните инструменти за
реализиране на Лисабонската стратегия
и превръщането на Европа в общество на
знанието и компетентностите е концепцията
за превръщането на Ученето през целия живот
в реалност. Основата на тази концепция са
уменията, които европейският гражданин
трябва да развива чрез различни форми на
образование, обучение и заетост.
Инициативата
Europass
е
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
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подобри прозрачността на квалификациите
и да улесни мобилността на всички, които
желаят да работят или да се обучават в
Европа. Два от документите могат да бъдат
попълнени самостоятелно (Автобиография
(CV) и Езиков паспорт), а останалите три
(Приложение към сертификат, Приложение
към диплома и Europass Мобилност) се издават
и попълват от съответните компетентни
организации.
Europass документите представят уменията и компетентностите, като описват
подробно индивидуалните способности на лич
ността, както и начините, по които те са
придобивани и развивани, с цел постигане на
по-добра социална реализация и пригодност за
заетост.
На национално ниво координирането на
инициативата и разпространяването на документите се осъществява от Национален
Europass център, който от 2007 г. е част от
Център за развитие на човешките ресурси.
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Програма “Учене през целия живот”
През 2007г. след национална номинация
Център за развитие на човешките ресурси
стартира управлението в България на
европейската образователна Програма „Учене
през целия живот” 2007-2013г.
Новата интегрирана Програма „Учене през
целия живот” (2007-2013) обхваща четири
секторни програми - за средно образование
/”Коменски”/, висше образование /”Еразъм”/,
професионално обучение /”Леонардо да Винчи”/
и обучение за възрастни /”Грюндвиг”/, допълвани от т.нар. хоризонтални мерки /Политическо развитие, Езиково обучение, Информационни и комуникационни технологии и
Разпространение на резултатите/ и програмата „Жан Моне”, фокусирана върху европейската интеграция. Общият бюджет възлиза
на 6 970 000 000 евро.
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Основната цел на новата Програма е чрез
ученето през целия живот да допринася за
развитието на Общността като напреднало
общество на познанието, характеризиращо се
с устойчиво икономическо развитие, повече и
по-добри работни места и по-голяма социална
кохезия. Стремежът е в името на постигането
на тези цели да се насърчават взаимодействие
то, сътрудничеството и мобилността между
образователните и обучителните системи в
рамките на Европейската общност.
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Н

ие работим с вас и за вас

С цел оптимизиране на дейността и адаптирането ú към новите административни и
процедурни правила на програма “Учене през
целия живот”, в ЦРЧР е създадена нова структура, включваща следните отдели:
Отдел “Информационен”
Този отдел се грижи българските граждани да получат изчерпателна информация за
възможностите, които се предлагат от Програма „Учене през целия живот”, като използва
разнообразни информационни канали – печатни материали (брошури, ръководства), Интернет страницата на ЦРЧР (www.hrdc.bg), семинари и конференции. За проявилите желание
да кандидатстват с предложения за проект се
организират работни срещи с практическа насоченост.

55

Отдел “Селекция,
договориране и анализ”
Този отдел се грижи проектите на българските организации да бъдат обработени в
съответствие с правилата на Програма „Учене през целия живот”, да бъде организирана
тяхната качествена оценка, сключване на договорите с успешните кандидатури, оценка и
анализ на отчетите от приключилите проекти. За всички спечелили кандидати се организират обучения по управление на проекти.
Отдел “Мониторинг и
консултиране на
бенефициенти”
Този отдел се грижи европейските средства,
отпуснати за всеки един проект, да бъдат
изразходвани в съответствие с критериите
за целесъобразност и икономическа ефективност. За всички въпроси и проблеми, възникнали в процеса на осъществяване на проектните
дейности, организациите и гражданите получават навременна и компетентна помощ.
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Отдел “Финансово-счетоводен”
Този отдел се грижи европейската финансова помощ навременно да бъде преведена по
сметките на проектите, спечелили финансиране. Отделът разглежда финансовите отчети на приключилите проекти и се грижи за
финансовата стабилност на ЦРЧР.
Отдел “Съпътстващи дейности”
Този отдел се грижи българските граждани
да бъдат информирани за възможностите, които предлага европейските инициативи и програми „Euroguidance”, “eТwinning”, “Europass”,
“Европейски езиков знак”, „Refernet”и „Учебни
визити”. За всички, изявили интерес към посочените инициативи, се организират информационни и обучителни семинари и конференции.
Отдел “Администрация
и логистика”
Този отдел се грижи българските граждани
да получат най-добрите условия на работа по
време на информационните и обучителни семинари, организирани от ЦРЧР, както и за високото качество на печатните и електронни
материали, публикувани във връзка с популяризирането на всички програми и инициативи.
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СЛЕД 2008 ГОДИНА
За периода 2007 – 2013 година са предвидени три Общи покани за кандидатстване. По
първата работихме през 2007 година, втората
е за периода 2008 – 2010 година и третата - за
периода 2011 – 2013 година. Крайни дати за подаване на кандидатурите по отделните дейности ще бъдат публикувани всяка година.
Актуална информация можете да намерите на Интернет страницата на Центъра за
развитие на човешките ресурси www.hrdc.bg,
както и на европейската страница на Програмата „Учене през целия живот” http://ec.europa.
eu/education/programmes/llp.
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Цялата налична информация, договорирането, обученията, процедурите за кандидатстване и оценяване на предложенията за
децентрализираните дейности (съобразно
новите правила и процедури на Програмата
„Учене през целия живот”) ще продължат да се
предоставят, организират и контролират от
Центъра за развитие на човешките ресурси.
С други думи: НИЕ ОТНОВО ЩЕ
РАБОТИМ С ВАС И ЗА ВАС !
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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.
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2000

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
София 1000, ул. ”Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
hrdc@hrdc.bg
www.hrdc.bg

