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2010 - Европейска година за
борба с бедността и
социалното изключване

Е

вропейският съюз е един от най-богатите райони в света, но все пак 17%
от европейците имат толкова ограничени
ресурси, че не могат да си позволят основните неща, от които се нуждаят.
Решение-чудо за спиране на бедността
и социалното изключване няма. Все пак, едно е ясно: не можем
да спечелим борбата без усилията на всеки гражданин. Назряло
е времето да подновим ангажимента си за солидарност, социална
справедливост и по-голямо лична ангажираност. Назряло е времето за Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване.
Основна ценност на Европейския съюз е солидарността, една
особено важна идея по време на криза. Всичко се съдържа в думата “съюз”: изправени сме заедно пред икономическата криза и
тази солидарност създава предпазна мрежа за всеки един от нас.
Ето някои от нещата, които ние, гражданите на Европейския
съюз, ще направим заедно:
■ ще насърчим заинтересоваността и политическия ангажимент на всеки човек за участие в борбата срещу бедността и социалното изключване от европейско до местно ниво;
■ ще вдъхновим всеки европейски гражданин да участва в борбата срещу бедността и социалното изключване;
■ ще дадем глас на проблемите и нуждите на хората, жертви на
бедността и социалното изключване;
■ ще привлечем гражданското общество и неправителствените организации за борба с бедността и социалното изключване;
■ ще помогнем за разграждане на стереотипите и минимализиране на бедността и социалното изключване;
■ ще насърчаваме общество, което поддържа и повишава качеството на живот, социалното благополучие и равните възможности за всички;
■ ще увеличим солидарността между поколенията и ще осигурим устойчиво развитие.
ИЗДАНИЕ НА 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
е-mail: hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
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КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2010
Индивидуални
квалификационни дейности Коменски Грюндвиг
15.01.2010 г., 30.04.2010 г.
15.09.2010 г.
Асистентски стаж и Прием на
асистент - Коменски
29.01.2010 г.
Асистентски стаж - Грюндвиг
31.03.2010г.
Проекти за възрастни
доброволци - Грюндвиг
31.03.2010г.
Работни ателиета(семинари) Грюндвиг
19.02.2010г.
Визити и обмен на кадри в
сферата на образованието за
възрастни - Грюндвиг
15.01.2010 г
Мобилност - Леонардо да Винчи
05.02.2010г.
Сертификати за мобилност Леонардо да Винчи
05.02.2010г.
Партньорства - Коменски,
Леонардо да Винчи, Грюндвиг
19.02.2010 г.
Сертификат за консорциум за
студентски практики - Еразъм
12.03.2010г.
Мобилност - Еразъм
12.03.2010г.
Интензивни езикови
курсове - Еразъм
05.02.2010г.
Интензивни програми - Еразъм
12.03.2010г.
Трансфер на иновации Леонардо да Винчи
26.02.2010 г.
Учебни визити
31.03.2010 г, 15.10.2010г.
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Еразъм –
добрата европейска история

22

години след стартирането си през 1987
година програма „Еразъм” е
дала възможност на 2 000 000
европейски студенти да проведат част от своето обучение
в друга европейска държава.
На 5 и 6 октомври 2009 г., в
град Лунд, Швеция, се проведе
Еразъм конференция на тема
„Еразъм – пътят напред и Зелената книга за мобилност на
младите хора”. Конференцията
акцентира върху резултатите
от Еразъм мобилността, като
в рамките на събитието Европейската комисия отличи
от всяка страна участничка в
Програма „Учене през целия
живот” по един представител,
който символизира 2 000 000-я
Еразъм студент. На 31 студенти
бяха връчени награди за участието им в програма „Еразъм”.
Историите на студентите, събрани в сборник „Еразъм” под
заглавието „Аз съм един от 2
000 000, които успяха!”, свиде-

телстват за това
как „Еразъм”
позитивно
е
повлиял върху
студентите не
само в академичен план, но
и върху житейския път на всеки един от тях.
Стефани Бакеланд (21 години), студентка
на Университета в Гент, Белгия, е провела
Еразъм период
на обучение по
философия за 4
месеца във Вилнюския Педагогически университет в Литва:
„Осъзнах, че опитът Еразъм, направи от мен нов човек
и никога няма да гледам на света и Европа, моя дом, както
преди”.

Като 2 000 000-ен студент за
България бе отличен Петър Косев (25 години), студент на Медицински университет Варна, за
неговото участие в Мобилност с
цел практика в непопулярна за
Еразъм специалност. Петър Косев е бил интегриран в работата
на Медицинското училище към
Университета в Бари, Италия,
като млад лекар и е взел участие
в сложни хирургически процедури.
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Зелена книга за насърчаване на
учебната мобилност сред младите хора

окументът “Зелена книга
за насърчаване на учебната мобилност сред младите
хора” предостави възможност
на европейското общество да
даде своето мнение по многобройни отворени въпроси,
свързани с учебната мобилност. Откритият дебат, с краен срок 15 декември 2009г., ще
очертае позицията на редица
институции, които имат отношение към европейска мобилност с учебна цел и участват
активно в нея.

Документът акцентира върху важността от мобилност с
цел обучение, не само в рамките на висшето образование,
но и в рамките на училищното
образование, като транснационалната мобилност е разпозната като средство за придобиване на нови умения сред младите
хора.
Водещата идея на „Зелената
книга” е мобилността при младите европейци да се превърне
в естествена характеристика и
да не бъде изключение.

Стартиралият дебат за Зелената книга за мобилността се
стреми чрез открита консултация сред заинтересованите
страни да бъде насърчено споделянето на идеи и препоръки, на добри практики, както
и откриването на общи трудности.
Очаква се на политическо
ниво да бъдат предприети конкретни стъпки през втората половина на 2010г., в рамките на
новия състав на Европейската
комисия.

Ретро трамвай Европа

Ц

ентърът за развитие на
човешките ресурси взе
участие в проект “Европа в
София”, който имаше за цел да
повиши информираността на
столичните граждани за възможностите за реализиране на
проекти и инициативи, свързани с местното развитие и
подобряването на качеството
на живот в София, по различни програми на Европейския
съюз. Проектът се финансира по Програма „Европейски
проекти и развитие на гражданското общество” на Столична община.
Една от основните идеи на
проекта бе популяризирането
на дейността на информационните центрове на различните европейски институции
и агенции, разпространяващи
информация за възможностите, които съответната институция предоставя на гражданите
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и организациите. За целта бяха
разработени информационни
материали, организирани бяха
срещи, кръгли маси и дискусии. Изработена беше карта на
София, която чрез районните
администрации на София ще
достигне до гражданите и която представя местоположението на съответните европейски
центрове и агенции в столицата. В рамките на проекта се
проведе и безплатно информационно пътуване, по специален маршрут, с „Ретро трамвай
Европа”, което имаше за цел в
движение да представи европейските мрежи, инициативи и
програми, функциониращи на
територията на София.
Център за развитие на човешките ресурси активно се
включи в проекта, като запозна гражданите с програма
„Учене през целия живот” чрез
детайлно представяне на чети-

рите секторни програми „Коменски”, „Еразъм”, „Леонардо
да Винчи” и „Грюндвиг”, програма „Учебни визити”, както и
чрез популяризиране на пакет
документи Europass, инициативата „Европейски езиков знак”,
Интернет портал PLOTEUS и
дейността eTwinning.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Отново на линия – добри европейски практики
за интеграция на социално уязвими групи на
пазара на труда

Н

адграждането на професионалните умения в отговор на бързо променящия се
пазар на труда е въпрос от първостепенно значение за дневния ред на Европейския съюз и
ще остане такъв в обозримото
бъдеще. Въпреки положените
значителни усилия през изминалото десетилетие, визията за
една Европа с висококвалифицирана, гъвкава и адаптивна
работна ръка с висока степен
на социално включване, е още
далечна перспектива.
С цел подпомагане на дебата
за уменията и пазара на труда
в Съюза, 12 европейски страни - Австрия, България, Чешката република, Финландия,
Унгария, Исландия, Латвия,
Норвегия, Полша, Словакия,
Испания, Швеция – обединиха
усилията си в рамките на про-

ект на тема: „Отново на линия”.
От българска страна партньор
е Център за развитие на човешките ресурси.
Проектът е финансиран от
Европейската комисия и е насочен към три основни групи
граждани:
• мигранти;
• възрастни работници;
• жени.
Тези групи съставляват важ
на част от работната ръка в
Европа, но същевременно се
сблъскват с различни предизвикателства при своето включване и задържане на пазара на
труда. Проектът „Отново на
линия” се концентрира върху 3
сектора: здравеопазване, услуги
и социални дейности. Тези сектори са важни за европейската
икономика, големи като обем и
в тях са наети много работници

от посочените целеви групи.
Основната цел на проекта е
да се изследват добри практики, финансирани от Европейска комисия, които подпомагат
квалификацията и интеграцията на социално уязвими групи
на пазара на труда. В рамките
на осъществените дейности
бяха изследвани над 100 проекта, финансирани чрез програмите „Леонардо да Винчи”,
„Грюндвиг” и Европейския социален фонд.
На заключителна конференция в Прага (04-05.06.2009) са
отличени 6 проекта като представящи най-добри европейски
практики. В проекта „Mature@
eu”, който е на 2-ро място сред
най-добрите, има партньорско
участие на българска организация – Нов български универси
тет.

Най-добрите европейски практики –
възможности за бъдещо използване
Benim Adim Einar: Професионалисти придобиват опит от
интеграция в Турция и Холандия
www.newcomersinturkey.com
Проектът има за цел да насърчава интеграцията и интеркултурното разбиране на
възрастните обучители и съз-
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даващите политика, които работят в сферата на интеграция
на имигранти. В рамките на
проекта е разработен Наръчник

за обучение на специалисти, ра
ботещи с имигранти по темата
как да се улесни междукултурния диалог.
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Равни на работното място, Ирландия
www.dublinpact.ie/equalwork07.htm
Проектът се насочва към
системите за управление на
човешките ресурси, за да увеличи достъпа и да осигури
равнопоставено отношение
към мигранти, жени, възрастни работници и социално

изолирани групи, като предлага широкомащабна реформа и развитие на политиките
и практиките за управление
на човешките ресурси в публичния, частния, здравния,
общностно и доброволческия

сектор. В рамките на проекта
е създаден Наръчник за раз
виване на умения за интер
вюиране, който да се прилага
в процеса на интервюиране
за установяване на компетенции.

Еквалитек: Подпомагане на жените в секторите Информация, Технологии, Електроника и Комуникация
(ИТЕК), Великобритания - www.equalitec.org.uk
Проектът е ориентиран към
индивид уалните и организа
ционни бариери, с които се
сблъскват майките, завръща
щи се от дълго прекъсване
на кариерния път. Фокусът

е върху възможностите за
заетост на жени в секторите
Информация,
Технологии,
Електроника и Комуникация.
В рамките на проекта са
разработени Инструменти за

професионално ориентиране
за жени, желаещи да се
включат в пазара на труда, да
се развиват в професията или
да се завърнат на пазара на
труда.

Mature@eu: Подпомагане на работодатели в
набирането и подбора на възрастни лица, Австрия
www.mature-project.eu
Проектът има за цел да подпомогне HR-специалисти при
набирането на персонал от различни възрастови група в сек-

тора на информационните и
комуникационни технологии.
В рамките на проекта са разработени Електронна образова

телна платформа и Комплект
от 400 инструмента в подкрепа на занимаващите се с подбор
на персонал.

Социално завръщане: Рехабилитационна програма
за хора с различни увреждания, Исландия
www.social-return.net
Целта на проекта е да се
създаде евтин метод за ре
хабилитация, чрез осигуряване
на иновативна, многообхватна
услуга по домовете (в рамките

на местната общност), с цел да
се подпомогне личностното
развитие на представителите
от целевата група и да се по
виши тяхната пригодност за

заетост. В рамките на проекта
е разработен Наръчник по
социално включване за ра
ботещите с хора с уврежда
ния.

Стойността на работата, Исландия
www.valueatwork.org
Проектът е насочен към
жени, работещи в банковия сектор, които не разполагат с формално призната квалификация,
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но в същото време притежават
високи умения в своята област,
натрупани посредством неформално и формално обучение на

работното място. В рамките на
проекта е разработен Наръчник
за компетентностни стандар
ти в банковия сектор.
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Международна студентска мрежа ESN
Erasmus students network
(http://www.esn.org) е международна организация, която първоначално започва да се грижи
за входящите Еразъм студенти
в няколко университета в Европа. Началото е точно преди
20 години – през 1989г. Днес
ESN покрива 33 държави и
303 университета, грижи се за
всички студенти по програми
за обмен в университети, предлага им тюторство, множество
културни и социални събития,
намира им приятели – накратко, всичко необходимо, за да
се почувстват като у дома си в
приемащата страна. В бъдеще
ESN най-вероятно ще бъде световна организация, покриваща
поне 6 континента.
Участието в програма „Еразъм” е трудно да се опише с
думи, но ако се направи опит,
всички те ще бъдат положителни. Същото е и с ESN. Не е лесно
да се направи цялостно представяне на организацията пред
хора, които не са се докосвали
до нея. ESN е основана на един
принцип: Студенти помагат
на студенти, без да получават
материално възнаграждение
за това. Те напълно доброволно даряват времето си, за да
помагат на други чужденци в

собствената си страна. Но това
далеч не е всичко. ESN е истинска международна организация, чиито членове получават
ценни умения, включително от
професионален характер – организиране на международни
събития; участие в проекти;
кандидатстване за грантове;
работа с хора от различни култури; координиране на действията на различните държави
на международно ниво; промотиране на мобилност, на доброволчески програми, на ученето
през целия живот, на ученето
от другия, от различния, който
става твой приятел, без значение къде е роден.
ESN обогатява, разширява светогледа. Идва момент, в
който искаш да жертваш повече от свободното си време, да
даряваш повече и да оставяш
все повече своя принос в организацията. ESN е мрежа. Тя
свързва младежи от 33 страни
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в Европа и по начина, по който
действа, идеите обикалят всичките 33 страни – оказва се, че
не е чак толкова трудно гласът
ти да бъде чут в Европа.

Как функционира ESN? Тя
е централизирана организация – всяка година се избира
борд от петима човека, които
се преместват да живеят и работят в Брюксел. Всяка страна
си избира по един национален
представител, който участва в
контролното тяло на организацията – т.нар. Съвет на националните представители. Те се
срещат 5 пъти в годината, за да
наблюдават работата на борда
и да координират действията
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на страните си. Национален
представител се избира сред
членовете на всички секции
(секция = студентски Еразмус
клуб към отделен университет, който е кандидатствал за
приемане в ESN). Членовете на
организацията се срещат всяка
година на голям брой срещи –
обща годишна среща на всички
секции, среща на националните
бордове на отделните държави,
5 регионални платформи, културни срещи, международни
екскурзии,
национални платформи и други.
През останалата
част от времето
те общуват чрез
Интернет и множеството онлайн
ESN инструменти
за комуникация.
Всяка
секция
може да ползва
безплатно и ESN
сателит, за да си
направи сайт. Сателитът е част от
корпоративната
идентичност на
организацията – направен по
модел, но всяка секция може
да го преобрази по свое желание. Сателитът е шаблон на
сайт, който само трябва да се
инсталира. Хостингът вече е
платен за ESN България и който се присъедини, ще може да
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има сайт (тип сателит), без да
плаща. Ако някой университет има намерение / желание /
потенциал да направи нова
секция, един от първите подаръци, които ще получи от ESN
(в случая от ESN България), е
готов сайт, който много лесно се поддържа (необходимо
е само да се редактира, когато
има нова информация).
ESN все по-често се свързва и с множеството проекти,
в които участва или иници-

ира. Някои от най-важните
за тази година са PRIME или
Problems of Recognition in
Making Erasmus (http://www.
esn.org/prime_project_outline );
Give 20 (http://www.give20.eu )
– в полза на УНИЦЕФ (студенти помагат на децата от Бутан);
Полша е инициатор на голям
брой проекти като фото конкурса Discover Europe; проекти,
свързани в двадесетия рожден
ден на организацията - http://
esn.org/happy_birthday_esn. За
годишнината на организацията своя патронаж дадоха след-

ните институции – Academic
Cooperation Association, Комитетът по регионите, Съветът
на Европа, Европейската комисия, Европейският младежки форум, UNICA (Network
of universities
from the capitals
of Europe).
ESN е добър
начин
да осмислиш
свободното си
време. Но получаваш обратно много
повече, отколкото можеш
първоначално
да си представиш. Няма да
разбереш, ако
не се включиш
и не го почувстваш сам. Няма
да разбереш и дали наистина
мобилността променя света,
дали Европа има шанс да се
случи, дали културните разлики са непреодолимо големи,
дали хора, които не говорят
общ език, могат да общуват,
дали след като веднъж опознаеш мултикултурното общество, можеш да живееш без
него.
ESN определено е начин да
разшириш хоризонтите си и
да помогнеш и на други хора
да го направят.
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И НТЕРВЮ
Колеги, приятели и детски усмивки

П

редставяме ви Калина Жекова, магистър
„Културни взаимодействия:
англо-американски перспективи” към катедра „Англицистика и американистика”,
Софийски университет „Св.
Климент Охридски”. Благодарение на възможностите, които предоставя програма „Коменски”, в периода февруари
- юли 2009г. тя проведе Асистентски стаж по програмата в
Девическа гимназия „Плимут”
във Великобритания.

- Калина, може ли да се
каже, че програма „Коменски”
Ви подари мигове щастие чрез
Вашия Асистентски стаж в
Англия?
Разбира се. Хората, с които
работих, атмосферата и учителския колектив, пътуванията и
досега с една култура, за която
само бях чела дотогава - всичко това направи Асистентския
ми стаж не просто полезно, но и
незабравимо изживяване.
- Откъде разбрахте за възможността да проведете такъв стаж в друга европейска
страна?
Моя близка роднина се беше
върнала от Великобритания,
където участва в индивидуална квалификационна дейност
за учители по програма „Коменски”. Разгледахме и другите
дейности към програмата и ми
направи впечатление, че Асистентският стаж предлага много
добра възможност за мобилност
на млади хора и чудесно съвпада с интересите и специалността ми. Реших да пробвам и се
оказа, че въобще не е трудно.
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- Как се подготвихте за работата, която ви предстоеше?
Когато разбрах, че съм одобрена, страшно се зарадвах и няколко месеца много ентусиазирано се готвех за предстоящото
заминаване. Идеята ми беше да
събера възможно най-разнообразна и цветна информация за
нашата култура, бит, традиции
и обичаи, тъй като предполагах,
че болшинството от хората там
няма да са запознати с нашата
култура. Бях приятно изненадана, когато открих, че всеки втори знаеше за поне един български курорт и за Бербатов.
Стараех се да подбирам информация, която е интерактивна и интересна - няколко Power
point презентации, много българска музика, снимки от различни природни и културни
забележителности,
брошура,
представяща родния ми градДимитровград, материали от
вестници, списания и театрални представления, учебници по
български език за англоговорящи, дискове с аудио на български език и мултимедийни диско-

ве - самоучители по български
народни танци, карти, атласи и
брошури, както и автентична
ръчно-тъкана тракийска носия.
Подготовката не беше само
материална, разбира се, установих връзка с училището и колеги, които вече работеха там и с
които поддържахме активна кореспонденция, така че преди да
замина, аз вече знаех какво ми
предстои, приблизително каква
работна програма се очертава,
къде ще живея. Знаех, че менторът ми е представил България
пред учителите, разказал им е за
мен и ме чакат. Аз самата нямах
търпение да се запозная с хората, с които вече бяхме станали
приятели по интернет.
На всички им беше много
интересно да научат повече за
страна, която малко познават,
бяха очаровани от красотата на
нашите курорти и определяха
България като „много напреднала държава”. В приемното
училище два пъти седмично
имах часове по български език
и култура, в които пред различни групи и класове представях
България - географско положение, политическа система, кухня
и известни личности, азбуката и
основни фрази на български. В
други часове включвахме кратко представяне на различни аспекти от българската култура,
като например история, изготвяне на кукерски маски в часове
по изобразително изкуство, български народни танци по физическо или българска музика. За
учениците беше изключително
интересно да се запознаят с толкова различна култура и всеки
път извикваха „Здравейте!”, като
ме видеха по коридорите.
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- Каква беше Вашата ангажираност като преподавател
– брой часове, извънкласни занимания?
Имах приблизително 14 часа
на седмица, в различни предмети и класове. Така се запознавах
с все повече хора, а програмата
ми беше гъвкава и разнообразна.
Занимавах се с много извънкласни дейности: работехме по учебни проекти, разработвах презентации за рекламната
кампания на училището. Няколко пъти
осъществихме видеовръзка с Езиковата
гимназия в Димит
ровград, по време
на която учениците
в рамките на един
учебен час обсъждаха разлики в двете образователни
системи и обменяха
опит. Идеята е да
доразвием този контакт в дълготрайно партньорство с работа
по европейски проект. Това лято
сме поканили английска група на
училищна екскурзия в България,
която организираме за тях. На
Международен ден учениците се
научиха да играят право хоро и
ръченица, а на първи март организирахме фестивал „Българска
пролет”, в който се запознаха с
българската музика и народни
носии, българския език и мартеницата. В свободното си време
пътувахме до близките градове,
разглеждахме забележителности, събирахме впечатления. Тъй
като само аз бях от България,
междукултурният диалог беше
постоянен - понякога се събирахме с колегите ми от различни
държави, само за да обменяме
опит и различия, беше страшно
забавно и много смешно понякога.
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- Какво откроявате за себе
си като най-ценно от престоя
си в Англия?
Определено познанството с
хора от най-различни националности, да видиш себе си през
очите на другите и да намериш
мястото си в Европа. Докато бях
в Англия, разбрах какво е да се
чувстваш като европейски гражданин или дори гражданин на
света. Асистентският стаж ми

даде по-широк мироглед, сега
имам повече приятели, по-големи амбиции и откривам повече възможности. Ценя особено
много това, че се запознах не
само с културата на Англия, но
и с тази на Франция, Германия,
Полша, Гана. Някои от междукултурните различия и обичаи
чисто практически ми помогнаха за това, с което се занимавам
в момента, а именно културните взаимодействия. Сега имам
много по-богата база данни за
анализ. Не на последно място,
разбира се, самият стаж и работата ме научиха да се приспособявам във всякаква учебна
среда и предмет, да филтрирам
информацията според възрастта
и способностите на ученика, да я
поднасям интерактивно и интересно.
В началото ми беше трудно,
докато свикна с една съвсем раз-

лична образователна система
от нашата, в която не са важни
желанията на учителя, а тези на
ученика - ако едно упражнение
не се хареса и учениците не успеят да запомнят материала, то
не се повтаря, а се променя. Тук
сме свикнали да работим по зададен модел, а не в конкретната
ситуация. Английските преподаватели не се страхуват да са
креативни, да импровизират, да
доразвиват, което бих
ме могли да вземем за
пример при формиране на индивидуалните
си преподавателски
методи. Като цяло
придобих две много
ценни за мен качества
– гъвкавост и приспособимост.
- Открихте ли за
себе си очарованието
и отговорността на
възможността човек да работи с деца?
Въпреки че много уважавам
учителската професия, никога не
бях визирала себе си като учител.
След работата си в Англия обаче
открих нещо ново и вълнуващо
в тази професия, което не бях
осъзнавал дотогава. Работата с
деца, в каквато и да е форма, е
изключително зареждаща, децата имат нужда от малко любов и
са готови да дадат много. Всеки
ден отивах в училище с желание,
защото знаех, че ще видя колеги,
приятели и детски усмивки. А
по-искрена усмивка от детската
едва ли има.
- Какво бихте казали на
колегите си, които имат възможност да осъществят Асистентски стаж по програма
„Коменски”?
Да действат, заслужава си.
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Съпътстващи ДЕЙНОСТИ
Годишна среща на мрежа Euroguidance,
12-13 октомври 2009г.

П
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о инициатива на Euro
guidance център България, част от Центъра за развитие на човешките ресурси,
в периода 12-13 октомври, в
град София, се проведе годишна среща на европейска мрежа
за информация, посветена на
процеса на кариерно консултиране - Euroguidance. На събитието присъстваха представите-

като партньор от българска
страна е Национална агенция
за професионално образование
и обучение.
Основният акцент в срещата
бе определяне на отправни точки за бъдещата дейност на мрежата:
- Сътрудничество с Европейска мрежа за определяне
политиката спрямо кариерното

ли на мрежата от цяла Европа.
В рамките на срещата екипът
Euroguidance към ЦРЧР представи системата за кариерно
консултиране в България, текущи проекти и публикации в съответната област.
Координаторът на проект
„Изтичане на мозъци – привличане на мозъци” („Brain drain,
brain gain”), г-жа Реджина Корте, Германия, представи моделите за подготовка на кариерни
консулитанти, разработени в
рамките на този проект, който
се осъществява с подкрепата
на програма «Леонардо да Винчи», Трансфер на иновации. В
проекта участват 7 държави,

консултиране през целия живот. (European Longlife Guidance
Policy Network - ELGPN). Г-н
Саша Никланович, официален
представител на ELGPN, пред-

стави възможните области на
сътрудничество;
-	Активно участие при извеждане на новия тип професионални умения, необходими
на пазара на труда. Настоящата инициатива на Европейската комисия бе представена
от г-н Милан Ремиш, централен координатор на мрежата
Euroguidance към Европейската комисия - Главна дирекция
„Образование и култура”.
Посредством дискусия бе
приета нова структура за дейността на работните групи вътре
в мрежата. Задачата на работните групи е да дават предложения
за методи на работа по конкретни въпроси, свързани с кариерното консултиране.
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Седмици eTwinning 2009
тересни проекти на свои колеги. Събитията бяха отразени в
различни печатни и електронни
медии. Благодарим на всички

присъстващи за проявения интерес и на eTwinning посланиците за положените усилия и
чудесните резултати.

eTwinning посланиците в България са:
Между 1 и 31 октомври се
проведоха ежегодните седмици
на eTwinning в България. За този
период българските eTwinning
посланици, съвместно с Националното звено за координация,
организираха семинари в Плевен, Добрич, Шумен, Разлог, София и Кърджали, в които взеха участие над 300 учители от
страната. Присъстващите бяха
запознати с преимуществата на
Дейността и начините за регистрация в Портала и получиха
съвети за намиране на подходящи партньори. Посланиците
представиха добри практики
от личния си опит, както и ин-

Антоанета Сендова от ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода”, гр.
Кърджали, sendovaan@abv.bg
Горица Лазарова от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, гр.
Разлог, g.lazarova@gmail.com
Евгения Петрова от ЦДГ № 25 „Братя Грим”, гр. Шумен,
bragrim@abv.bg
Елена Лазарова от НИОД; 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София, elena_spas@hotmail.com
Росица Димова от РИО – София-град, r_dimova@gbg.bg
Светлана Върбанова от ФСГ „Васил Левски”, гр. Добрич,
svetvarbanova@yahoo.de
Теодора Вълова от ГПЧЕ – Плевен, гр. Плевен, valova_teodora@
abv.bg
Христина Баева от РИО – Шумен, гр. Шумен, baeva_@abv.bg
Посланиците са в помощ на учителите при формиране на
проектната идея и реализиране на европейските партньорства
по eTwinning.

Европейската комисия подготвя подобрения в
общоевропейския формат на автобиография – Europass

Н

а
9-та
годишна
среща на националните Euro
pass центрове,
организирана от Europass център в ЦРЧР и за първи път извън столицата на европейските
институции - Брюксел, координатори по дейността от Европейската комисия, ГД Образование и култура и Европейският
център за развитие на професионалното обучение представиха предложения за промяна на
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фия – Europass CV.
Европейската комисия цели
да доразвие възможностите за
самооценка на знанията и уменията и да направи Europass
автобиографията още по-функционална. Освен самооценка на
езиковите умения, която се прилага към момента, ще бъдат въведени самооценъчни матрици
за умения за обучение и самоусъвършенстване, професионални
и технически умения, комуникативни и дигитални умения и
умения за работа в екип и планиране.
Европейската комисия е отво-

рена за предложения и мнения
за нововъведенията във формата на Europass автобиографията,
които може да отправите към
Националния Europass център,
част от Центъра за развитие на
човешките ресурси.
Повече информация за
Europass може да намерите
europass.hrdc.bg или europass@
hrdc.bg .
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10 години
Център за развитие на човешките ресурси

Ц

ентърът за развитие
на човешките ресурси
(ЦРЧР) е създаден през 1999г.
със споразумение между Министерство на образованието
и науката и Министерство на
труда и социалната политика.
В началото на своето съществуване ЦРЧР управлява европейската образователна програма „Леонардо да Винчи”,
отговаря за Българската национална обсерватория и Националния ресурсен център за
професионално ориентиране
към Европейската фондация
за обучение и участва в редица
образователни проекти на на-

ционално и европейско ниво.
10 години по-късно ЦРЧР
се утвърждава като Национална агенция за управление на Програма „Учене през
целия живот” („Коменски”,
„Еразъм”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”), която се
дава като пример за една от
малкото агенции с високи показатели на усвояемост на европейски средства.
В резултат на дейността на
екипа на ЦРЧР през изминалите години са постигнати успехи в няколко направления.
Нашите успехи:

Секторна програма “Коменски”:
48 000 български ученици и учители на обучение и обмен на
опит в чуждестранни училища и обучителни центрове.
Секторна програма “Еразъм”:
6100 български студенти на обучение и практика в чуждестранни университети и компании.
2600 български преподаватели на обмен и обучение в чуждестранни университети.
Секторна програма “Леонардо да Винчи”:
8000 български ученици от професионални гимназии, хора
на пазара на труда и преподаватели от системата на професионално образование и обучение на стаж и обмен на опит в чуждестранни обучителни центрове и предприятия.
Секторна програма “Грюндвиг”:
4000 български възрастни учащи се и техните преподаватели на обучение и обмен на опит в чуждестранни образователни
центрове и неправителствени организации.
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инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

