
Програма “Учебни визити” 

Програма „Учене през целия живот”

Успешни истории



Програма „Учебни визити“ е хоризонтална програма, част от 
Програма „Учене през целия живот” 2007-2013 на ЕС. Програмата се 
управлява и координира на местно ниво от Националните агенции 
на участващите страни, които предоставят финансова подкрепа на 
участниците. В България програмата се управлява от Център за раз-
витие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Учебната визита е кратък престой в страната домакин – от 3 
до 5 дни – за група от 10 до 15 специалисти или ръководни кадри в 
сферата на образованието и професионалното обучение. Учебната 
визита включва презентации и посещения на министерства, обра-
зователни и обучаващи институции и др. Посещенията предоставят 
форум за дискусия с цел изследване на конкретен аспект на ученето 
през целия живот в друга страна участничка в Програмата.

Програма „Учебни визити“ предоставя възможности на ин-
ституции в сферата на образованието и обучението да организират 
учебно посещение за специалисти от други европейски страни в 
своята страна. Институциите, желаещи да подготвят Учебна визита, 
следва да се обърнат към експертите от ЦРЧР.

За повече информация: http://www.hrdc.bg
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Програма “Учебни визити” Защо да участвам в учебна визита?

Като специалист в областта на образованието, участието ви 
в учебна визита ще допринесе за:

• обмен на опит с други професионалисти от цяла 
Европа;

• създаване на важни нови контакти на европей-
ско равнище и разширяване на възможностите 
за проектни партньорства;

• изучаване на последните тенденции в образо-
вателните системи и обучение в други европей-
ски страни;

• разпространение на знанията и споделяне на 
добри практики, придобити по време на учеб-
ната визита.

Всички специалисти в областта на образованието и профе-
сионалното обучение, както и ръководните кадри, могат да канди-
датстват за европейска субсидия на учебна визита.

 



Кой може да участва в учебна визита?

•	представители на местни, регионални и национални власти;
•	директори на институции, центрове или доставчици за обра-

зование и професионално обучение; 
•	центрове за насоки и за валидиране и акредитация;
•	ръководители на департаменти;
•	квалификационни обучители на учители;
•	инспектори в образованието и професионалното обучение;
•	представители на образователни и обучителни мрежи и 

сдружения;
•	педагогически съветници/съветници по ориентация;
•	представители на образователни центрове, бюра на труда 

или центрове за ориентация;
•	мениджъри на човешки ресурси и по фирмено обучение;  

притежатели/управители на МСП;
•	представители на търговски/промишлени/съсловни кама-

ри; работодателски организации и профсъюзи;
•	изследователи;

Успешни истории

Добри практики по програма „Учебни визити”

Снежана Блажева, Учебна визита във Франция
Длъжност: Експерт по математика, информатика и ИТ
Организация: РИО – Габрово
Тема: Използването на ИКТ като иновативна практика за автономността 

на учениците
Резултати и ползи от визитата: Посещението във Франция се превърна в 

източник на идеи за това какво можем да подобрим в образованието по ИКТ в на-
шия регион. Като експерт в РИО мое задължение е да оказвам методическа помощ 
на учителите, а придобитите там знания ми помагат при актуализиране методите 
на преподаване. За информация: snezhanablazheva@yahoo.com

Гергана Данова-Стоянова, Учебна визита в Германия
Длъжност: Главен учител
Организация: ГПЧЕ – Плевен
Тема: Стратегии за развитие на качеството в средното образование
Резултати и ползи от визитата: Посещението в Германия допринесе за 

пилотно стартиране на система за вътрешно оценяване в моето училище като ме-
ханизъм за насърчаване на институционалното развитие. Чрез метода на вътреш-
ното оценяване училището има възможност да преосмисли и актуализира своите 
цели. За информация: danova_gergana@abv.bg
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Светомира Апостолова, Учебна визита в Испания
Длъжност: Държавен експерт
Организация: МОМН
Тема: Висшето образование в областта на изкуствата и неговата връзка 

с пазара на труда
Резултати и ползи от визитата: Създаване на проектно предложение 

с международен характер, свързано с взаимното валидиране на кредити във 
висшето и професионално образование, което ще има стимулиращ ефект върху 
заетостта на завършващите специалности по изкуствата. За повече информация: 
m.kaloyanova@mon.bg

Мария Желязкова, Учебна визита във Великобритания
Длъжност: Асистент
Организация: Тракийски университет – Стара Загора
Тема: Междукултурното разбиране в основното училище чрез интерак-

тивно езиково обучение
Резултати и ползи от визитата: Усвоих техниките  „пазар” и „живи цифри”, 

целящи интерактивност и учене чрез правене, които вече са част от моите обучения с 
преподаватели по английски език на деца. За информация: marzh1@abv.bg

Златка Червенкова, Учебна визита в Испания
Длъжност: Главен асистент
Организация: Пловдивски университет
Тема: Към многоезична общност в Андалусия
Резултати и ползи от визитата: Обмененият опит в Испания ми дава уве-

реност да работя по посока на въвеждане на чуждоезиково обучение в общооб-
разователните предмети в училище чрез подготовка на педагогически кадри. За 
повече информация: zlatche@yahoo.com 
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Любомир Георгиев, Учебна визита в Ирландия
Длъжност: Директор
Организация: ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин
Тема: Рамки, инструменти и средства за осигуряване на качество
Резултати и ползи от визитата: Придобитите знания допринасят за разви-

тие на вътрешноучилищната структура на гимназията, която управлявам, и в дъл-
госрочен план ще осигурят ефективност на действията по отношение двата стълба 
на планиране на качественото образование: самооценка и мониторинг. За повече 
информация: lyubo_vidin@yahoo.com

Елица Христова, Учебна визита във Великобритания
Длъжност: Психолог
Организация: Институт по психология – МВР
Тема: Подпомагане образованието на млади хора с интелектуални за-

труднения чрез специализирано обучение 
Резултати и ползи от визитата: Придобитите във Великобритания знания 

допринесоха за актуализиране и подобряване методите ми на работа с младежи 
със синдром на Даун, аутизъм, физически и умствени увреждания. 

За повече информация: elitza.hristova@gmail.com



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
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

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

Пълна информация за Програма „Учебни визити“, 
всички важни документи и срокове за кандидатстване  

са достъпни в секция „Учебни визити“ 
на Интернет страница http://www.hrdc.bg 

издание 2012

Този проект е финансиран с под-
крепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява 
единствено възгледите на авторите и 
Комисията не носи отговорност за на-
чина, по който може да бъде използ-
вана съдържащата се информация.


